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کاوشی در تأثیرپذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی
هاجر سعدی  ، 1محمّدمهدی کریمی نیا  ، 2مجتبی انصاری مقدم
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 1طلبه سطح دو (کارشناسی) رشته فقه و اصول ،مدرسه علمیّه فاطمه الزهرا (س) ،کوی علوی اهواز ،فعّال فرهنگی و پژوهشگر
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه

چکیده
عوامل متعددی بر رفتار کودک تاثیرگذار بوده که عوامل محیطی مانند خانواده و عوامل انسانی از جمله پدر و مادر از آن دسته
به شمار رفته اند .کودک به عنوان یک انسان از روحی آینه مانند برخوردار بوده و غالبا این گونه بوده که رفتارش را بر اساس
الگوهایی که با آن ها سروکار داشته و محیط هایی که در آن ها حضور داشته تنظیم کرده است .به طور کلی کودکان بیشتر از
افراد بزرگتر ،تحت تأثیر قرار می گیرند چرا که بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که
کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار دیگران  ،الگوبرداری می نماید .کودک به
درستی یا نادرستی ،خوب یا بد ،نفع یا ضرر گفتار و کردار نمی اندیشد بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال ،گفتارها و
رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد .از این رو مقاله ی حاضر که با بهره مندی از کتب و سایت های معتبر نگارش شده
و به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده و روش پردازش آن توصیفی بوده با هدف تبیین تاثیر پذیری رفتاری
کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی صورت گرفته و در آن به تعریف تعابیر تاثیر پذیری ،رفتار ،کودک و هم چنین
بررسی تاثیر عوامل محیطی و اشخاص پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :رفتار ،کودک ،محیط ،والدین ،همتایان
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مقدمه
یکی از ویژگیهای مهم انسان تاثیرپذیری ست که در سعادت یا شقاوت وی نقش به سزایی دارد  .انسان وقتی در شرایطی
قرار میگیرد خواه یا ناخواه تحت تاثیر قرار گرفته و شخصیت و رفتارش را بر اساس آن شرایط تطبیق می دهد البته این
موضوع به معنای جبر مطلق نیست بلکه خداوند به انسان عقل داده و با اینکه در شرایط خاصی است می تواند خالف آن
شرایط رشد کند  .کودک هم که در عرف به فرزند انسان  ،دختر یا پسر زیر  1۸سال اطالق می شود مستثنا از این قاعده
نیست و با فطرت نسبتاً پاکی که دارد تاثیرپذیر تر بوده و با توجه به محیطی که در آن زیست دارد و اشخاصی که با آنها در
ارتباط است رفتارش را شکل می دهد  .این مسئله به قدری حائز اهمیت است که خداوند متعال در قرآن کریم در دفعات
متعددی در رابطه با تاثیرپذیری مطلق انسان ها آیاتی بیان فرموده اند  ،همچنین احادیث متعددی از ائمه بزرگوار به دست
ما رسیده و در کتاب نهج البالغه سخنانی در این رابطه از امیرالمومنین علیه السالم بیان شده است .
و اما در رابطه با تاثیر پذیری کودک  ،کتبی نگاشته شده از جمله کتاب روانشناسی کودک اثر پرویز خاکیه که در سال
 13۶۹توسط صاحب اثر و در  2۵۶صفحه نشر یافته با استفاده از نظریات  ،تحقیقات و تالیفات دانشمندان ایرانی و استادان
روانشناسی خارجی برای والدینی که به دنبال تربیت و پرورش کودک خود هستند مطالبی عرضه میکند  .این اثر که کتابی
کلی است والدین را در زمینههایی همچون زمان آغاز و مکان تربیت  ،شخصیت  ،اعتماد و اتکا به نفس کودک  ،نقش دین در
تربیت کودک  ،نقش خانواده و مربی در تربیت کودک یاری می دهد  .همچنین کتاب نقش دوستان در سرنوشت انسان
نوشته علی اکبر صمدی که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران در سال  13۸۷منتشر شده و در  120صفحه نوشته شده
کتاب دیگری ا ست که در این زمینه می توان از آن بهره گرفت  .در این اثر به هر دو جنبه مثبت و منفی آثار و پیامدهای
تاثیر پذیری یا تأثیرگذاری دوستان پرداخته شده  ،کتب دیگری نیز وجود دارد که از معرفی آنها به منظور رعایت اختصار
صرف نظر شده است .
این موضوع در حیطه علم روانشناسی بوده و این مقاله به منظور بررسی تاثیرپذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص
نگاشته شده و در آن مفهوم تاثیرپذیری  ،تعریف رفتار و کودک  ،همچنین عوامل محیطی و اشخاص موثر بر رفتار کودک
بیان شده است.

مفاهیم
تأثیرپذیری
انسان برترین موجود جهان آفرینش و برخورد ار از نیروهای مختلف است  .وی با داشتن این نیروهای مختلف ممکن است
تحت تاثیر عوامل بیرونی یا درونی واقع شود  .به نظر میرسد علت تاثیر پذیری انسان  ،این باشد که حقیقت و روح انسان
حالتی شبیه آینه دارد  .به تعبیر اهل عرفان انسان جام جهان نما است که یک معنای آن این است که ویژگی نفس و جان
انسان «دیگر نما» بودن است .
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در هر صورت تاثیر پذیری خاصیت نفس انسانی است .به بیان برخی از حکیمان  «:نفس بس که لطیف است به هر چه رو
آورد به صورت آن در میآید»1.این مطلب بهاندازهای روشن و آشکار است که به صورت ضرب المثل در آمده است:
خواجه این نکته را مگر دانی

خوپذیر است نفس انسانی

2

انسان از شرایط و موقعیّت های وراثتی  ،زیستی  ،جغرافیایی و طبیعی  ،خانواده  ،مدرسه  ،معلم  ،مربی  ،صاحبدل  ،دوست و
هم نشین و نیز از وسایل ارتباط جمعی و همچنین از موقعیت شغلی  ،صنفی و اجتماعی تأثیر میپذیرد و از مجموعه این
عوامل شخصیت و شاکله و رفتار او ساخته و پرداخته می شود  .بنابراین تاثیراتی را که انسان می پذیرد به چهار گروه اصلی
می توان تقسیم کرد :
 -1تاثیرات ژنتیکی  :شامل تمامی عوامل وراثتی که از والدین و یا نسلهای قبل به فرد منتقل می شود .
 -2تاثیرات تار یخی  :شامل وقایع ادوار مختلف تاریخ مربوط به فرد که در بلند مدت ژنتیکی شده و بر رفتار و روحیات وی
تاثیر می گذارد .
 -3تاثیرات آب و هوایی  :شامل شرایط اقلیمی و آب و هوایی که در رفتار و و روحیات و شکل فیزیکی فرد تاثیر دارد .
 -۴تاثیرات محیطی  :شامل محیط تربیتی و اجتماعی فرد که دوره های مختلفی داشته و ضمن شکل دادن به شخصیت فرد
و فرهنگ و آداب  ،بر روحیات و رفتار وی نیز تاثیر گذار است .

3

خود انسان نیز بر فرد و جامعه و شرایط اجتماعی  ،فرهنگی  ،سیاسی و اقتصادی تأثیر میگذارد و موقعیّتهای فردی و
اجتماعی را دگرگون میکند و حتی می تواند ملکات و سجایای ناپسند را پیراسته کند و به زیورهای اخالقی آراسته کند  .بر
این اساس از دیرباز گفتهاند ؛ انسان طبیعتی تربیتپذیر دارد و اگر به گونهای ساخته و پرداخته و سرشته شده بود که
تربیتناپذیر میبود  ،بیتردید مسأله بعثت  ،تربیت  ،موعظت و هدایت و تطهیر باطن لغو و بیهوده میبود ۴.البته در عین
حال باید توجه داشت خداوند نیرویی به نام عقل به انسان داده است که میتواند تمام دادههای از درون و بیرون را واکاوی و
تحقیق کند و با معیار و مالکهای محکم منطقی آنها را به چالش بکشاند و موارد صحیح را از نادرست بازشناسی کند و امور
حقیقی و واقعی را از امور غیر واقعی و غیر حقیقی شناسایی نماید و بر اساس قدرت اراده و انتخابی که دارد در موارد مختلف
تصمیم مناسب اتخاذ کند ۵.بنابراین نباید پنداشته شود که اگر کسی در خانواده ناسالم و هدایت نایافته رشد یافت عذری
برای گمراهی خویش دارد  ،چنین نیست ؛ زیرا اگر هر شخصی هدایت یافت و راه حق را پیدا کرد گمراهی پدر و مادر و برادر
و خواهر و رفیق به او زیانی نمی رساند بلکه باید تالش کند که دیگران را به راه راست هدایت کند  ،زیرا انسان هدایت یافته

1

حسن زاده آملی  ،مجموعه مقاالت  ،ص 12۵

2

حکیم سنایی

3

Ilam.irib.ir

۴

Iqna .ir

۵

Wikiporsesh.ir

302

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

کسی است که به تمام وظایف فردی و اجتماعی خویش عمل کند که یکی از آن وظایف مهم امر به معروف و نهی از منکر
است۶.

رفتار
رفتار پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی می دهد  .به بیان دیگر رفتار واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش
بیرونی از موجود زنده سر می زند  ،این رفتار در انسان پیچیده تر از سایر موجودات است دلیل این پیچیدگی فرآیندهای
ذهنی گسترده و تو در توی انسان است  .رفتار یک پاسخ قابل مشاهده بوده که شامل هر فعالیت و عملی است که موجود
زنده انجام می دهد و متضمن کارهای بدنی و پنهان  ،اعمال فیزیولوژیک  ،عاطفی و عقلی می باشد ..خواه یک عمل خاص و
یا مجموعه ای از اعمال باشد  .روش کار شخص در یک وضع و موقعیت خاص و معین نیز رفتار او را تشکیل می دهد

۷.

برای شناخت رفتار باید ویژگیهای آن را شناخت  .رفتار دارای ویژگی های زیر است:
 )1رفتار یک ا قدام و عمل (کردار و گفتار) است  :مانند دیر آمد و فریاد کشید  ،نه یک صفت یا ویژگی مانند عصبانیت و
ماهر .
 ) 2رفتار عملی است قابل مشاهده و فیزیکی که دست کم از یکی از سه جهت (فراوانی  ،تداوم و شدت) قابل تشخیص و
اندازه گیری و نمایش در قالب یک کمیت عددی باشد .
 ) 3از آنجا که رفتار جنبه فیزیکی دارد پس قابل حس و مشاهده است و چیزی که مشاهده شود قابل توصیف و ثبت وقایع
نیز هست .
 ) ۴رفتار به صورت قانونمند از محیط ( فیزیکی و اجتماعی) تاثیر می پذیرد و بر آن تأثیر میگذارد این قاعده را قانونمندی
رفتار می گویند .
 )۵رفتار آدمی به دو صورت آشکار و پنهان اتفاق می افتد  .رفتار آشکار رفتاری است که دیگران نمیتوانند آن را از طریق
یکی از حواس خود دریافت کنند و رفتار پنهان آن است که فقط خود شخص رفتارش را درک میکند مانند فکر کردن

۸.

کودک
فرزند انسان چه دختر و چه پسر از زمان تولد تا بلوغ «کودک » یا « صغیر» نامیده می شود که معادل آن در زبان عربی
« طفل » است  .در مصباح المنیر آمده است  « :فرزند صغیر انسان را کودک (طفل) نامند  .این لفظ بر فرزند مذکر و مونث
و نیز جمع آنها ( فرزندان ) اطالق می گردد و تا زمانی که به تمیز نرسیده او را طفل صغیر می نامند ۹» .واژه ی کودک از
۶

Iqna .ir
استیفن  ،رفتار سازمانی :مفاهیم  ،نظریهها و کاربردها  ،صص  1۵تا

۷1۸
۸

midesign.blogfa.com

۹

فیومی  ،مصباح المنیر  ،ص3۷۴
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ریشه پهلوی « کوک »10به معنای کوتاه گرفته شده و با واژه های کوتاه و کوچک هم خانواده می باشد  .این واژه به بزرگ
نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره

دارد11.

تعریف کودک در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک این طور آمده که « منظور از کودک افراد انسانی زیر سن  1۸سال
است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود » بنابراین از نظر کنوانسیون دوره
کودکی در  1۸سالگی پایان می یابد مگر آن که در کشوری خاص کودک زودتر به بلوغ رسیده باشد

12.

در حقوق ایران به مانند بیشتر نظامهای حقوقی دوره کودکی به دو دوره عدم تمیز و تمیز بخش میشود اما تعریف قانونی
از دوره تمیز نشده است  .تمیز به معنی جدایی اشیا از یکدیگر است و در جایی به کار میرود که چند چیز با یکدیگر مشتبه
شده باشند و فرد یا افرادی آنها را مشخص و از یکدیگر جدا سازند  ،کودکی که در دوره تمیز باشد « کودک ممیز» گفته
می شود و آن عبارت است از  :کودکی که گرچه سن و سال کمی دارد ولی شعورش به امور روزمره می کشد و سرش در
خرید و فروش های عادی کاله نمیرود و هنجارهای روزمره مردم را تا حد متعارف میداند  ،بنابراین کودک ممیز کسی است
که میتواند سود و زیان خود را تشخیص دهد

13 .

در مصباح المنیر نقل شده است  « :تمیز قوه ای است در مغز انسان که به او توانایی میدهد معانی و مفاهیم را از یکدیگر
جدا ساخته و مشخص نماید » .

1۴

غیر ممیز نیز کسی است که پا به دوره ی تمیز نگذاشته باشد  .پس دوره ی عدم تمیز به دوره ی زندگانی کودک پیش از
دوره تمیز گفته میشود  ،بنابراین غیر ممیز به کودکی اطالق می شود که به این حد از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و
زیان خود را ندارد مانند کودکان شیرخوار و بچههای سه چهار ساله

1۵.

در برخی از کشورها برای دوره تمیز س نی تعیین شده و اگر کودک به آن سن رسیده باشد ممیز محسوب میشود 1۶.برای
نمونه قانون مدنی آلمان سن  ۷سال تمام را پایان دوره عدم تمیز کودک می داند و از آن به بعد کودک ممیز محسوب می
شود  .در این قانون یکی از گروه کسانی که اهلیت استیفا به دست خودشان را ندارند کودکانی نام برده شده اند که هنوز
هفت سالشان تمام نشده است

1۷.

10

kuk

wikipedia.org 11
کنوانسیون ، 1۹۸۹حقوق کودک سازمان ملل متح د ،مادهٔ 1

12
قانون
13

wikipedia.org
فیومی  ،مصباح المنیر ،ص
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تأثیر محیط بر رفتار کودک
خانواده
خانواده به مفهوم محدود آن عبارتست از یک واحد اجتماعی  ،ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از
آنها  ،آن را تکمیل می کنند  .تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد می داند که با هدف و منافع مشترک زیر
سقفی گرد هم می آیند  ،اسالم نیز خانواده را گروهی متشکل از افراد  ،دارای شخصیت مدنی  ،حقوقی و معنوی معرفی می
کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مرد تشکیل می دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن
و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می شوند  .ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می
آید و اعضای آن دارای روابط قانونی  ،اخالقی و عاطفی می

گردند1۸.

خانواده اولین و مهمترین محیطی است که انسان در آن قدم میگذارد  .کودک در خانه متولد میشود و عادات را در آن جا
کسب می کند تا به مرحلۀ رشد برسد  .کودک در این مرحله تحت تأثیر هر امری است که او را احاطه کرده و قابلیت انعطاف
او در این مرحله بیش از مراحل دیگر میباشد  .به مجرد این که کودک لغت و زبان مادری را فرا گرفت  ،از طریق مکالمه و
گفتگو  ،افکار و آراء زیادی از افراد خانواده به او منتقل شده و معارف و اطّالعاتش هم سطح با افکار خانواده پیش میرود .
وقتی تفاوتهای افراد را در رفتار آنها از قبیل خوردن و آشامیدن  ،راه رفتن و خوابیدن  ،لباس پوشیدن و معاشرت آنها با
دیگران را مورد مطالعه قرار میدهیم  ،می فهمیم که خانواده عامل بسیار مهمی در شخصیت جسمی و روحی و اخالق و رفتار
کودک است  .چون در این مرحله کودک از افراد خانواده تقلید میکند

1۹.

وقتی محیط خانواده دوستانه  ،صادقانه  ،محبت آمیز و همراه با حس وظیفه شناسی و احترام بود  ،فضایی آرام و معنوی به
وجود خواهد آمد و این فضا در آرامش روانی  ،شکوفایی استعدادها و همچنین خالقیت فرزندان و ثبات رفتار مؤثر خواهد بود
؛ زیرا یکی از شرایط عمده برای رشد عاطفی  ،ذهنی  ،رفتاری  ،فکری و روانی کودکان  ،محیط مناسب خانواده است که این
فضا در خانواده هایی که ملتزم به حقوق متقابل و ارزش های اخالقی و دینی هستند  ،به وجود می آید  .این گونه خانواده ها
بیشترین شباهت را به خانواده ای که در روان شناسی به خانواده مقتدر معروف است  ،دارند .خانواده مقتدر بهترین نوع
خانواده ها و بهترین نوع تربیتی است

20.

آلبرت بندورا  ،یکی از روان شناسان بزرگ غربی اعتقاد دارد که تعامل شخص  ،محیط و رفتار  ،جبر متقابل به وجود می
آورد ؛ یعنی وقتی فردی در محیطی زندگی می کند و رفتار خاصی انجام می دهد (خوب یا بد) آن رفتار در محیط تأثیر
گذاشته و محیط را تغییر می دهد و محیط تغییر یافته  ،دوباره بر فرد اثر گذاشته و رفتار او را به نوعی دیگر رقم می زند ؛
حال اگر رفتار فردمطلوب و صحیح باشد  ،محیط به طرف اصالح و پاکیزه تر شدن متمایل شده و محیط پاکیزه دوباره بر فرد
اثر گذاشته و رفتار او بهتر از گذشته خواهد شد  .این فرایند در رفتارهای ناهنجار نیز وجود دارد .با این همه اگر کسی در
کودکی از خانوادۀ سالم و عواطف الزم برخوردار نبوده باشد  ،به این معنی نیست که او نمیتواند هیچ نوع اصالحی در خود به
1۸
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عمل آورد زیرا شخصیت انسان خارج از دسترس نیست  .میتوان در آن تأمل کرده  ،مسائل و مشکالت را تشخیص داده و
برطرف کرد

21.

مدرسه
نکته قابل توجه در دوران کودکی و نوجوانی شکل گیری هویت اساسی افراد است  ،پس نقش تربیت در این دوران جایگاه
ویژه ای پیدا می کند  .تربیت در یک جمله این گونه معنی می شود « :روش رفتاری و گفتاری دادن به غیر ،طوری که این
روش ،ملکه ذهن او شود ».فردی را تربیت کردن به معنای آن است که روش رفتاری و گفتاری به وی آموزش داده شود.
تربیت شامل ایجاد هر نوع کمالی در فرد میشود که مطلوبیت و ارزش داشته باشد و مدرسه به عنوان یک مرکز تربیتی و
آموزشی  ،نقشی اساسی در تربیت فرزندان دارد.

22

رشد شخصیتی و فکری کودک که در خانه شکل گرفته ،در مدرسه تکمیل شده قوام می یابد .مدرسه آغاز جداشدن کودک
از خانواده است23لحظاتی را که کودک در مدرسه سپری می نماید از مهم ترین و حساس ترین لحظات زندگی او می باشد .
فضای مدرسه تحت تأثیرعناصرگوناگونی از قبیل معلم ،مدیر ،ناظم ،مستخدم ،مسئول تربیتی و همکالسی ها قرار داردکه
همه آنان می توانند برای دانش آموزان الگو و سرمشق باشند و درشکل گیری ابعاد روحانی آنان ایفای نقش

نمایند2۴.

در این محیط  ،کودک با کودکان همسال یا بزرگتر از خود و همچنین با معلّمی که مربی اوست  ،سروکار دارد  .از آن جا
که کودک در این سن نمیتواند امور را بسنجد و هدف تعیین کند  ،لذا بسیاری از اعمال خود را از دیگران و معلم خود تقلید
میکند  .چون معلم در نظر کودک عظیمترین شخصیت میباشد 2۵.مربی میتواند اثرات سوء عوامل دیگر را نابود ساخته و
هرگونه انحراف و کجروی را تبدیل به راستی و سالمت نماید  .چرا که استاد و مربی ،سمبل و الگوی تربیتی بوده و کودک از
حرکات و افعال و اخالق او الگو

میگیرد2۶.

مدرسه جایگاه مهمی است و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد .کار مدرسه  ،در آموزش دانش آموزان و انتقال برخی
مفاهیم علمی و کالسیک خالصه نمی شود ،بلکه این نهاد وظیفه سنگین تری را بر عهده دارد که عبارت است ازتربیت روانی
واخالقی دانش آموزان و پیش گیری از وقوع انحراف و فساد  .مدرسه این مسئولیت بزرگ الهی و وجدانی را پذیرفته و باید
در انجام آن تالش و جدیت کند 2۷گاهی رفتارهای معلم در کالس درس فضا را برای دانش آموز نامطلوب و او را وادار
مایر و دیگران  ،رشد شخصیت و بهداشت روانی  ،ص

21
۷۸
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بانجام رفتاری ناسازگارانه و غیر قابل تایید می کند .برای مثال؛ فرق گذاشتن بین دانش آموزان و توجه بیش از حد معلم به
یک دانش آموز خاص ،ممکن است موجب بروز واکنش و رفتار های منفی و ناهنجار از سوی دانش آموز یا دانش آموزان
دیگر برای جلب توجه معلم به خود شود و همچنین این امر موجب کاهش اعتماد به نفس در دانش آموز می گردد 2۸.از این
رو نقش معلم در سازندگی یا ویرانی بنای اخالقی کودکان بسیار دارای اهمیت است .معلم از یک نظر قهرمان کودک است و
مورد قبول شاگرد .براین اساس همه افعال و اقوالش برای طفل حجت است .او رهبر علمی کودک است و باید الگوی اخالق،
نظافت ،حسن برخورد و راه و رسم درست او باشد.
نفوذ معنوی معلم در بین شاگردان به قدری ریشه دارد که با اعمال و رفتار خود به الگو و سرمشق برای کودکان تبدیل می
شود .کودکان و نوجوانان از تک تک اشارات و حرکات و نحوه گفتار و مثال ها و واژه هایی که معلم به کار می برد ،تأثیر می
پذیرد .همچنین کودک از روش کار مسئوالن مدرسه ،نحوه اعمال انضباط آنان ،برخورد آنان با شاگردان ،تشویق ها و تنبیه
ها و قدرت جاذبه و دافعه آنان تأثیر می پذیرد .معلم یا مربی وظیفه داردکه از لحاظ رفتار همراه با مهر و محبت و نحوه
تربیت شایسته ،نقش یک ولی را ایفا

نماید2۹.

اگر در احادیث از مقام واالی معلم ستایش های فراوان شده ،در حدی که در قیامت حق شفاعت به وی داده می شود ،برای
تعلیم تنها نیست ،بلکه تعلیمی است که با تربیت و تادیب همراه باشد .دانش آموز امانتی است الهی که به منظور تعلیم و
تربیت به مدرسه تحویل داده می شود و در این مدت سرپرستی او بر عهده مدیر و معلمان مدرسه خواهد بود و حق تعلیم و
تربیت دارد .

30

جامعه
بخش مهمی از تربیت هر فرد ،نتیجۀ تجربههایی است که در شکل گیری آنها سهم جامعه بیش از نهادهای پیشین است.
زندگی در میان جمع ممکن است منشأ بروز دگرگونیهایی باشد که اساس تربیت خانوادگی و مدرسهای را در هم بریزد و از
شخصیت دوران کودکی چیزی به کلی غیر از آن چه بوده است ،فراهم آورد .جامعه و فرد هر دو در یکدیگر تأثیر دارند  .هم
فرد میتواند جامعه را بسازد و متحول نماید و هم جامعه در سیستم فکری افراد بی تأثیر نمیباشد

31.

روابط اجتماعی با دوستان هم از عوامل مؤثّر در تربیت است  .اگر پدر و مادر برخورد صحیحی با این مسأله نکنند و یا
دخالت و نظارت الزم نداشته باشند ،ممکن است عامل روابط اجتماعی بادوستان ،تمام پاکیهای موروثی و خانواده را نابود
سازد32.
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در همین رابطه محیط اجتماعی و جامعه نقش کلیدی و اساسی دارند ؛ شاید بتوان گفت که در میان عوامل تاثیرگذار در
شخصیت  ،بیشترین نقش را محیط اجتماعی و سپس زمان و سپس والدین و وراثت دارند  .فشار جامعه و زمانبر فرد تا
آن جاست که هرگونه مخالفت با آن موجب خروج از مدار اجتماعی میشود33.امیرمومنان علی (علیه السالم) در این باره
میفرماید  «:هر که با زمان دشمنی ورزد ،زمان ،او را به خاک خواهد نشاند3۴ ».این بدان معناست که نمیتوان به جنگ
زمانه و مقتضیات آن رفت و باید با آ ن کنار آمد و آن را مدیریت و مهار کرد .شنا کردن برخالف جریان زمان و مقتضیات آن
جز خستگی و افزایش هزینهها چیزی ندارد  .در حقیقت امام علی(علیه السالم) میخواهند بفرمایند که نقش زمانه و محیط
اجتماعی در شکلگیری شخصیت افراد بسیار مهم و اساسی است و کسی نمیتواند به مخالفت با این عوامل و عناصر برود و
سربلند بیرون آید  .اگر در گذشته شخصیتها در محیطهای کوچک و محدود روستا و محله و شهر شکل میگرفت و قابل
کنترل و مهار بود و والدین نقش بسیار مهم و مستقیمی در تربیت فرزندان داشتند ،در این امر تغییراتی رخ داده و مراجع و
عوامل و اولیای تربیتی و تعلیمی کامال دگرگون شده است  .در جهان امروز جامعه و زمان نقش تعیین کننده در شکلگیری
شخصیت کودکان ایفا میکند .اگر در گذشته شخصیت آنان در دامان والدین شکل میگرفت ؛ اما امروز دیگر این گونه نیست
؛ این جامعه بلکه جامعه جهانی و زمانه معاصر است که در شکلگیری شخصیت نقش کلیدی و اساسی ایفا میکند  .ما
همیشه بر این باور بودیم که والدین شخصیت کودک را رنگ میدهند  ،خط و مشی و رفتار او را در زندگی معین میکنند و
این والدین هستند که بر اساس روش تربیتی خود  ،کودکی آرام یا نامتعادل میپرورانند؛ چرا که جغرافیای محدود روستا و
محله و شهر موجب میشد تا محیط اجتماعی  ،آن چنان پررنگ عمل نکند و خانواده در کنار عامل محیط و زمان عمل کند؛
هر چند که باز محیط و زمان قوی بودند ولی یکهتاز میدان تعلیم و تربیت و شکلگیری شخصیت نبودند؛ چرا که در گذشته
محور تربیت و شکل گیری شخصیت همان خانواده بود و جامعه کمترین نقش را در تربیت افراد ایفا میکرد اما در جهان
امروز به سبب گسترش و بهبود فنآوریهای ارتباطی از همان آغاز کودکی ،کودکان با رسانهها و تبلیغات و تعلیمات و
آموزههای آنان آشنا شده و رشد میکنند  .به سخن دیگر ،هرچه دامنه ارتباط و ابزارهای ارتباطی بیشتر و قویتر شد  ،به
همان میزان نقش جامعه پررنگتر و نقش والدین و خانواده کمرنگتر شد  .در گذشته  ،فلسفه زندگی و هستیشناسی و
جهانشناسی بود که سبک زندگی مردم را تغییر میداد و یا تاثیر مستقیم داشت  ،اما امروزه با توجه به گسترش فنآوریها
و بهرهمندی انسان از آنها  ،سبک زندگی تحتتاثیر فن آوری قرار گرفته و به همان میزان فلسفه زندگی نیز متاثر از آن شده
است .در چنین شرایطی نمیتوان تنها از فلسفه زندگی گفت که سبک زندگی را تعیین میکند یا تغییر میدهد ،بلکه نوعی
تعامل و کنش و واکنش مستقیم میان سبک زندگی و فلسفه زندگی و ابزارها و سازهها و فنآوریهای نوین موجب میشود
که هر یک از دیگری تاثیر بپذیرند .نیاز انسان به تلفن همراه و ماهواره و اینترنت موجب میشود که نتواند آن را در زندگی
خود وا رد نکند .ورود این ابزارها به معنای تغییر فرهنگ ،رفتار و تربیت است .اگر در گذشته کودک تنها زمانی که در کوچه،
بازار و خیابان یا حتی مدرسه بود ،تحت تاثیر فرهنگ و فلسفه و سبک زندگی دیگری قرار داشت و وقتی به خانه میآمد در
فضای فرهنگی و تربیتی خانواده محصور و محدود بود و والدین میتوانستند بر روی او کار کرده و تاثیرات مثبت بگذارند،
امروز دیگر چنین شرایطی وجود ندارد ،چرا که تربیت از حالت تربیت فردی و خانوادگی به تربیت اجتماعی و جهانی متحول
33

kayhan.ir
غرر الحکم و دررالکلم  ،ح

30۸

3۴
۹0۵۴

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

شده است؛ زیرا ابزارها و فنآوریها همان فرهنگ جامعه و کوی و برزن و بازار را به درون خانهها آورده است .امروز مسئولیت
تربیت را باید به جای والدین به دولت و جامعه سپرد .بر همین اساس از آن جایی که تمام فرصت و وقت کودکان در اختیار
نهادهای وابسته به دولت و جامعه چون مدرسه ،صدا و سیما ،اینترنت و مانند آنهاست ،باید دولت نقش جایگزینی والدین را
به عهده گیرد .پس باید اینترنت و تلفن همراه را تحت مهار و مدیریت قرار دهد .هرچند که کاری بسیار دشوار و گاه نشدنی
است ولی این امر از مسئولیت دولتها و نهادهای مدنی و اجتماعی نمیکاهد .اکنون این دولتها و نهادهای اجتماعی و
مدنی هستند که به سبب اشغال جایگاه والدین حتی در خانواده و اشتغال کودکان به خود باید  ،آنان را به درستی تحت
تربیت قرار دهند و اجازه ندهند که گفتمان ها و رفتارهای نادرست و نابهنجار ،مدیریت کودکان را به عهده گرفته و آنان را
تربیت

کنند3۵.

تاثیر اشخاص بر رفتار کودک
والدین
بسیاری از اندیشمندان روان شناسی به ویژه آقای آلبرت بندورا اعتقاد دارند بیشترین یادگیری ها و تأثیرپذیری های افراد
انسانی  ،از طریق یادگیری مشاهده ای و دیدن الگوهای ارائه شده است  .بر اساس نظریه ایشان هر چقدر الگوها از محبوبیت
و جایگاه ارزشی ویژه ای برخوردار باشند  ،تأثیرگذاری بیشتری بر الگوگیرنده ها دارند  .ایشان همچنین اعتقاد دارد والدین
(پدر و مادر) به عنوان اولین الگو  ،بر شخصیت کودکان  ،اجتماعی شدن آنها  ،روش های تعامل با دیگران  ،نحوه برخورد با
مشکالت زندگی و مسائل اخالقی کودکان تأثیر جدی و اساسی دارند .

3۶

رفتار پ در و مادر در محیط خانه هرچه باشد سرمشقی برای کودکان خواهد بود  ،زیرا آنان فاقد آن گونه رشد عقلی هستند
که بتوانند خوبی و بدی را تمیز دهند  .از این گذشته فرزندان به پدر و مادر خود عالقه دارند و بر این اساس  ،میکوشند
رفتارشان را با افعال آنها انطباق دهند  .طبق همین اصل معلوم میشود پرورش اخالقی کودکان در محیط خانه به طور
عملی صورت میگیرد  3۷.اگر پدر و مادر بتوانند با رفتار و کردار خویش  ،نیازمندى هاى عاطفى کودکان خود را برآورند ،
مسلما در بزرگسالى از شخصیت سالمى برخوردار مى شوند  .اشخاصى که در کودکى  ،در محیط خانواده از والدین خود طعم
محبت را نچشیده اند  ،بخصوص محبت مادر را  ،در بزرگسالى از شخصیت سالمى برخوردار نمى شوند و به گروه هاى بزهکار
گرایش پیدا مى کنند و بیمارى هاى روانى بیشتر در میان آنان گسترش پیدا مى کند  .پدران و مادرانی که در اثر سهل
انگاری  ،از تربیت فرزندان خود سرباز میزنند  ،از نظر دین و اجتماع خطاکار هستند  .چرا که فرزند ناالیق و فاسد عالوه بر
این که برای پدر و مادر خود زیان آور است  ،برای اجتماع نیز فردی مزاحم و سربار خواهد بود 3۸ .رسول اکرم (ص) دربارۀ

3۵
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پرورش اخالقی کودکان فرموده  « :کودکان خود را بزرگ و گرامی داشته و خوب تربیت نمایید3۹ ».لذا وقتی پدر و مادر به
آموزه های اخالقی و دینی التزام جدی داشته باشند و با فرزندان روابط عاطفی و اخالقی محبت آمیز و مؤدبانه  ،دلسوزانه و
دینمدارانه داشته باشند  ،بر فرزندان خود نیز اثر گذاشته و آنان را به سوی مسائل تربیتی و رفتاری سوق خواهند داد ۴0.اگر
والدین  ،از حساسیت عاطفى بهره کافى نداشته باشند کودک از راه تقلید و ساختار همانند سازى  ،خویشتن را همانند پدر و
مادر مى کند و ناخودآگاه رفتارش از رفتار آنها شکل مى گیرد و مانند آنها بى مهر و عاطفه بار مى آید  .والدین باید بدانند
که محیط خانواده محلى است که کودک در آن مسائل مختلفى را فرا مى گیرد  .گاهى والدین آگاهانه چیزهایى به کودک
مى آموزند  ،ولى در موقعیت هاى متعدد  ،کودک از طرز کار و رفتار والدین چیزهایى یاد مى گیرد که خود آنها متوجه
نیستند  .بعضى والدین اشتب اها چنین فکر مى کنند که فقط هنگامى که رفتار و کردار خوبى دارند مورد سرمشق و الگو واقع
مى شوند در حالى که آنها همیشه و در همه حال سرمشق و الگوى کودکان خود هستند و در همه حال کودکان از رفتار
 ۴1همین دلیل است که پیامبر بزرگ اسالم (صلوات اهلل علیه) مى فرمایند «:
والدین خود سرمشق و الگو مى گیرند  .به
بزرگساالن خود را احترام گذارید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمایید

۴2».

حضرت امام على(علیه السالم) نیز در نزدیکی هاى وفاتش وصیت مى کرد که  « :در خانواده خود با کودکان مهربان باش و
بزرگترها را احترام کن

۴3».

خواهر و برادر
حدود  %۸0کودکان حداقل با یک خواهر یا برادر بزرگ میشوند  .خواهر و برادر ها از ارتباط با یکدیگر ،نحوه کنار آمدن با
دیگران را میآموزند  .همه خواهر و برادرها حتی اگر همیشه با هم ارتباط نداشته باشند  ،باز هم تأثیر بسزایی بر زندگی
یکدیگر دارند  .کودکان  ،خانواده و خواهر و برادر های خود را انتخاب نمیکنند و ممکن است تفاوت جنسیت  ،سن و رفتار
را تجربه کنند و مهمتر از آن ممکن است همه آنها یکی از والدین را بیشتر دوست داشته باشند  .همه اینها باعث رقابت
بین کودکان یک خانواده میشود .
رابطه والدین با هر یک از کودکان  ،ترتیب تولد و رابطه کودکان با یکدیگر همه بر هم تأثیر دارد ؛ اما مهمترین عامل  ،رابطه
والدین و اهداف آنها است  .طبیعی است که رفتار والدین با هر کودک  ،خاص همان کودک باشد زیرا نیاز و خلق و خوی هر
کودک پاسخ خاص خود را طلب میکند  .گاهی اوقات حتی والدین تعجب میکنند که چطور کودکانی که با هم در یک خانه
و از یک والدین پرورش یافتهاند این همه باهم تفاوت دارند  .با اینکه خواهر و برادر ها شباهتهایی زیادی به یکدیگر دارند ،

أکرِموُا أوالدَکُم وَ أَحسِنوُا آدابَهُم ؛ پاینده  ،نهج الفصاحه  ،ص
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه  ،روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسالمی  ،صص۸۷0

3۹
۸۵

۴0
۸۸0-

ensani.ir ۴1
وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم ; صدوق  ،عیون اخبارالرضا ،

۴2
ص1۶3
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اما تفاوتهای قابل مالحظهای هم دارند  ،الزم است والدین به منحصر به فرد بودن شخصیت هر کودک توجه کنند و
تفاوتها را به رسمیت بشناسند  .معمو ًال کودکان به تناسب سنشان رفتار و عملکردهای متفاوتی از خود نشان میدهند .
کودکان کوچکتر در سالهای اول و دوم دبستان غالباً مبارزه فیزیکی را ترجیح میدهند و وقتی بزرگتر شدند و به
سالهای آخر دبستان رسیدند دائماً بحث میکنند و در پی متقاعد کردن دیگران هستند  .جنسیت هم در روابط تأثیر دارد .
معموالً خواهر و برادر های همجنس با یکدیگر رقابت میکنند .البته رابطه صمیمیتری هم با یکدیگر ایجاد میکنند  .رابطه
خواهر و برادرها هم در خانواده اهمیت دارد و بر کارکرد خانواده در جامعه مؤثر است  .ارتباط خواهر و برادرها در خانواده
فقط به ترتیب تولد  ،جنسیت  ،اندازه خانواده بستگی ندارد  ،بلکه به عوامل متعددی از جمله شخصیت کودکان  ،سن آنها ،
نوع رابطه والدین و شرایط اجتماعی حاکم بر خانواده نیز بستگی دارد ؛ اما بر اساس شواهد شخصیت و جنسیت فرزند ارشد ،
نقش مؤثرتری دارد  .به عالوه این رابطه در فرهنگهای مختلف متفاوت است  .رابطه خوب خواهر و برادر ها تأثیر بسزایی در
زندگی آتی هر یک از کودکان دارد  .رضایت از زندگی را باال می برد و احتمال ابتال به افسردگی در بزرگسالی را کاهش
میدهد آنها میتوانند برای هم ضربهگیر باشند و در هنگام سختیها  ،بیماری و شرایط استرس زا تکیهگاه عاطفی  ،اجتماعی
هم باشند و از یکدیگر حمایت عاطفی کنند  .رابطه خواهر و برادرها ماندگار است .درحالیکه هر دوستی دیگری ممکن است
موقتی باشد  .خواهر و برادرها خاطرات  ،تجارب و والدین مشترک دارند  .آن ها در ساختار شخصیت  ،رفتار  ،مهارتهای
اجتماعی و شناختی  ،اعتماد به نفس و ارزشهای یکدیگر تأثیر دارند  .خواهر و برادرها نقش آینهای را دارند که کودک
ال متوجه میشود که آیا رفتار او قابلقبول است یا خیر؟ این ایدهای که دارد خوب
ارزشها و افکار خود را در آن میبیند  .مث ً
است یا

خیر؟۴۴

دوستان
یکی از محیط هایی که در مورد تربیت و نقش پذیری رفتار بسیار مورد اهمّیّت است  ،محیط رفاقت و معاشرت است که
میتواند در مدرسه و یا بیرون از آن شکل بگیرد  .این محیط متشکل از جماعت دوستانی که با کودک در نشاط بچه گانۀ او
شرکت می کنند و کودک تحت تأثیر اعمال آن هاست و او نیز به نوبۀ خود در آنها تأثیر میگذارد  .دوست شایسته  ،زمینه
ساز پیشرفت و موفقیت است و از طریق مباحثه علمی و تبادل افکار و اندیشه ها  ،باعث بالندگی و پویایی انسان می گردد .
قرآن کریم به نتایج بد رفاقت و معاشرت اشاره کرده و میگوید «:و روزی که ستمکار دستان خود را به دندان میگزد و
میگوید ..ای وای بر من کاش فالنی را دوست خود نگرفته بودم  .احادیث نیز در انتخاب و وصف دوستان بی شمار است

۴۵ ».

بر پدران و مادران و مربیان ال زم است به این امر دربارۀ کودکان خود توجه نموده و از اختالط و معاشرت فرزندان با افراد
ناشایست ولو برای لحظهای کوتاه  ،منع نمایند

۴۶.

۴۴

Psychoexir.com
وَ یَومَ َیعَضُّ الظّا لِمُ عَلی یَدَیهِ یَقوُلُ  ..یوَیلَتی لَیتَنی لَم أتَّخِذ فُالناً خَلیالً ؛ فرقان

۴۵
30-2۹:

حجتی  ،اسالم و تعلیم و تربیت ،ج  ،1صص  113ـ
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به دلیل جایگاه مهم و تأثیرگذار دوست در زندگی و شخصیت انسان و به دلیل اینکه صفات دوست به صورت ناخودآگاه
به دوست و هم نشین سرایت می کند  ،باید با کسانی مصاحبت کرد که از بیشترین خصوصیات مثبت برخوردار هستند .
حضرت علی (علیه السالم) در روایتی می فرمایند  « :با انسان شرور و پست رفاقت نکن؛ زیراشخصیت و طبع تو از شرارت
های او الگوگیری می کند  ،بدون آنکه خودت بفهمی ۴۷».به همین منظور همان طورکه صفات زشت و ناپسند در اثر هم
نشینی به دیگران منتقل می شود  ،صفات پسندیده و زیبا نیز در اثر هم نشینی با دیگرانبه فرد سرایت می کند  ،بنابراین
دوست شایسته یکی از سرمایه های بزرگ زندگی و از عوامل خوش بختی و سعادت انسان محسوب می شود لذا نمی توان
کود کان را از داشتن دوست محروم کرد بلکه باید زمینه ای ایجاد شود که با افراد صالح و مومن دوست شوند ؛ زیرا دوست
نقش زیادی در تحول سرنوشت انسان دارد ..روابط اجتماعی با دوستان هم از عوامل مؤثّر در تربیت است  .اگر پدر و مادر
برخورد صحیحی با این مسأله نکنند و یا دخالت و نظارت الزم نداشته باشند  ،ممکن است عامل روابط اجتماعی با دوستان ،
تمام پاکیهای موروثی و خانواده را نابود سازد

۴۸.

حضرت علی (علیه السالم ) فرمود « :رفیق را رفیق نامیدند به این علت که تو را بر صالح و رستگاری و دینداری کمک
میکند  .پس کسی که تو را در اصالح شدن و دینداری کمک نماید  ،رفیق واقعی توست

۴۹».

همتایان
همتایان  ،یکی از منابع تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت هستند  .تحقیقات نشان داده اند تأثیر همتایان بر رفتار تربیتی
می تواند بسیار بیشتر از تأثیر والدین باشد  .افراد همسن به دلیل تناسب سنی و فکری و روان شناختی  ،تأثیرات زیادی بر
همتایان خود دارند و لذا باید تالش کرد تا فرزندان با همتایانی رابطه داشته باشند که مشکل اخالقی و تربیتی ندارند.
برخالف رابطه کودک با پدر و مادر ،رابطه با دوستان  ،رابطه ای همراه با تساوی و برابری است و بر تفاهم متقابل استوار است
۵0.کودک و نوجوان  ،بسیاری از هنجارهای جامعه از جمله الگوی همکاری  ،دوستی و عالقه متقابل را از دوستان و همساالن
فراگرفته و همچنین بسیاری از مهارت های اجتماعی را از طریق کنش متقابل یکدیگر یاد می

گیرند۵1..

اکثر والدین در مورد تاثیر پذیری فرزندشان و تقلید از همساالن مخصوصا هنگامی که فرزندشان به سیزده سالگی می رسد
نگران و مضطرب هستند  .آنها توقع دارند که او به اندازه ی کافی آگاهی داشته باشد تا بتواند خوب و بد را از هم تشخیص
بدهد اما آنها با یادآوری زمان کودکی خود می دانند که در مقابل همساالن نمی توان مقاومت کرد .تقلید از همساالن در
دوران قبل و آغاز نوجوانی انکار ناپذیر است .نوجوانان هنگامی که می خواهند لباس  ،مدل مو یا یک نوع موسیقی یا تیم

ابن ابی الحدید  ،شرح نهج البالغه  ،ج20

۴۷
،ص2۷2

دشتی  ،مسئولیت تربیت  ،صص  32ـ
ک فَمَن أعا َنکَ عَلی صَالحِ دی ِنکَ َفهُوَ الرّفیق ؛ ری شهری  ،میزان الحکمه  ،ج  ،۴ص
إنَّما سُمّی الرّفیق رَفیقاً لَأ ّنهُ یرفِ ُقکَ عَلی صَالح دینِ َ

۴۸
۴۸

۴۹
1۵۸
۵0

Hawzah.net

۵1

isiarticles.com

312

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

ورزشی را انتخاب کنند از دوستان و همساالن خود تقلید می کنند و الگوی آنها دوستشان است زیرا می خواهند عضوی از
گروه باشند  .الگو گرفتن از همتایان بعضی مواقع می تواند مثبت باشد مثال ممکن است آنها کتاب های خوب به یکدیگر
معرفی کنند  ,رقابت سالم برای درس خواندن ایجاد کنند  ،اطالعات تازه ای را به دوستان خود بدهند  ،در انجام دادن کارها
به همسایه ی خود کمک کنند یا رفتار مودبانه تری در پیش گیرند اما گاهی جنبه ی منفی نیز دارد  .ممکن است کودکان
تحت تاثیر گروهی قرار گیرند که با خشونت رفتار می کنند و دوست داشته باشند عضو گروه آنها باشند و کارهای خطرناک ،
خشن و غیرقانونی را از روی بی فکری انجام دهند  .معموال کودکانی که با والدین خود دوست و صمیمی نیستند و از
راهنمایی و نظریات مثبت آنها تاثیر نمی گیرند بیشتر مستعد پذیرفتن رفتار همساالن خود هستند .اگر در خانه به کودکی
توجه نشود و در موارد مختلف نسبت به او سخت بگیرند و با خشونت با او رفتار کنند ترجیح می دهد به افکار و نظریات
دوستانش توجه و به حرف های آنها عمل کند و شاید دچار اضطراب شود ۵2.او پیشنهاد بد همساالن و دوستان خود را قبول
می کند تا شخصیت خود را باز یابد و از این که مورد پذیرش گروه قرار گرفته احساس رضایت می کند  ،اما اگر فرزند اعتماد
به نفس خوبی از خود نشان بدهد و رابطه اش با خانواده خوب و ایده آل باشد کمتر تحت تاثیر رفتار منفی همساالن خود
قرار می گیرد

۵3.

نتیجه گیری
یکی از ویژگی های انسان تاثیر پذیر بودن است و این ویژگی به این دلیل می باشد که حقیقت روح و نفس انسان حالتی
شبیه به آینه دارد و به تعبیر عرفا «دیگر نما » است .کودک که به فرزند انسان دختر یا پسر زیر  1۸سال اطالق می شود
مستثنی از این قاعده نیست..این تاثیر پذیری ممکن است از لحاظ شخصیتی  ،رفتاری و عملی باشد که در این پژوهش تاثیر
پذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است .در تعریف رفتار می توان گفت که یک پاسخ قابل
مشاهده است که شامل هر فعالیت و عملی می شود که موجود زنده انجام می دهد  .عوامل متعددی بر رفتار کودک موثر
است از جمله عوامل محیطی که محیط خانواده به عنوان اولین محیطی که کودک در آن قرار می گیرد تاثیر به سزایی در
این راستا دارد و محیط مدرسه که وی چندین سال از عمر خود را در آنجا سپری کرده و جامعه که می توان گفت در شرایط
کنونی موثر تر از دو نهاد پیشین است  ،هم چنین اشخاص موثر مانند پدر و مادر به عنوان افرادی که کودک بیشترین ارتباط
را با آن ها دارد و خواهر و برادر که خواه ناخواه کودک با آن ها رشد میکند و دوستان و همتایان که در دنیای خارج از
محیط خانواده بیشترین افراد موثر هستند و کودک به راحتی به شکل آن ها در می آید از عوامل انسانی ای هستند که با
الگو قرار دادن آن ها گزاره های رفتاری خویش را تشکیل می دهد  .اگر این محیط ها و اشخاص سالم بوده کودک را از
لحاظ رفتاری رشد می دهند و اگر بالعکس نا سالم باشند موجب انحطاط رفتاری کودک خواهند شد  .البته این موضوع به
معنای جبر مطلق نیست و انسان با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که خداوند به او داده می تواند مسیرش را تغییر داده و به
رستگاری برسد.
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