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আজকের আক োচনোর বিষয় িযবিত্ব। আক োচনোর পর আমরো এই বিষকয় যো জোনকে পোরি সেগুব হ –
•

িযবিকত্বর অর্থ ও প্রেৃ বে

•

িযবিকত্বর বিেোশ েত্ত্ব

•

িযবিকত্বর প্রেোরকেদ ও েং ক্ষণ

•

ফ্রকয়কের মনঃেমীক্ষণ েত্ত্ব

•

িযবিকত্বর মোনিেোিোদ েত্ত্ব

•

িযবিকত্বর পবরমোপ

প্রারম্ভিক আল াচনা – “ ও খুি হোবেখুবে”, “ ইবন সিজোয় রোশেোরী”,

“ িোইকর হোেক বে হকি, মকন বেন্তু অকনে পযোাঁচ” এই ের্ো গুব আমরো হোকমশোই শুবন আর

িব । আিোর অকনযর েম্বকে যখন িব “ বে েুন্দর ের্ো িক , বে েোক ো োকে েময় েোটোকে ওর েোকর্” সেটি বে েোর ের্ো ি োর পটুেো, িোবহযে সেৌন্দযথ নোবে ওই িযবির
“িযবিত্ব”-এর গুন?
এিোর েোকিো “ও সেো ক্লোকে মুখ-ই সখোক নো” , “সেোর সেোকনো িেু সনই সেন?” “ সেোর একেো িেু বেকের সর?” “পড়োয় মন সনই সেন? স োটকি োয় বে
েোক ো ব ব ।“ - এই ের্ো গুব ও পড়োকশোনোর সক্ষকে িযিহোর হয়। প্রবেটি সক্ষকেই আমোকদর এমন সেোন িযিহোকরর ের্ো ি ো হকে যোর দদবহে অবিত্ত সনই । বেন্তু
জীিনযোপকন , বশক্ষোজীিকন প্রস্নগুব অকনেেময় খুিই জরুবর হকয় পকর। েোই এেটু র্োকমো ও েোকিো। েু বম সেমন ? েোক ো মকন্দর বিচোর নয়, শুধু বনকজকে জোনোর সচষ্টো।
বশক্ষোয় িযবিকত্বর ধোরনো জরুবর সেন এই প্রশ্ন মকন আেো স্বোেোবিে। প্রধোন েোরন গুব বনম্নরূপ –
•

বশক্ষোকে েোযথেরী হকয় ওঠোর জকনয বশক্ষোর্ীর িযবিত্ব েম্মকে ধোরনো এেোন্ত জরুবর।

•

বশক্ষোর্ীকদর িযবিকত্ব সয দিবচেয রকয়ক েোর স্বীেৃ বে প্রকয়োজন।

•

বশক্ষোর্ীর িযবিত্ব দিবচেকে গুরুত্ত্ব বদকয় বশক্ষো পবরেল্পনো ।

•

বশক্ষোর্ীর িযবিত্ব দিবচেকে প্রোধোনয বদকয় বশখন – বশক্ষন প্রবিয়ো উপস্থোপন।

•

বশক্ষোর্ীর িযবিত্ব দিবচেকে প্রোধোনয বদকয় মু যোয়ন পদ্ধবে বনিথোচন

•

িযবিত্ব দিষকমযর েোরকন পীড়কনর বশেোর বশক্ষোর্ীর েনোিেরন ও িযিস্থো গ্রহণ।

•

েকিথোপবর আেোমী প্রজকের মকধয মোনুকষ মোনুকষ মকনর েঠকন সয পোর্থেয েোর েকচেনেো দেবর।
[ সেোমোর আর সেোন সেোন েোরন মকন হকে েোব েোয় সযোে েকরো।]

মূ পাঠ –
িযবিত্ব বিষকয় আক োচনো ও পোকঠর মোধযকম সয প্রশ্নগুব র উত্তর সখোাঁজো হকি সেগুব হ –
১) িযবিকত্বর এেটি েিথজনগ্রোহয েংজ্ঞো দোও।

২

২) আ কপোটথ িযবিত্ব প্রেকে বে েংজ্ঞো বদকয়ক ন ?

২

৩) িযবিকত্বর প্রেৃ বে উকেখ েকরো।

৪

৪) েযোকটক র মকে িযবিকত্বর উপোদোন গুব বে বে?

২

৫)েং ক্ষণ েোকে িক ?

২

৬) “ইয়ুং –এর িযবিকত্বর টোইপ” ি কে বে সিোক ো ?

৫

৭) আইকেকের িযবিকত্বর মোেো ি কে বে সিোক ো ?

৫

8) ফ্রকয়কের মনঃেমীক্ষণ েকত্ত্ব মকনর উপোদোন ও িযবিকত্বর উপোদোন েম্বকে েংবক্ষপ্ত টিেো স খ।

৮

৯) ফ্রকয়কের িযবিত্ব বিেোকশর ির গুব উকেখ েকরো।

৫

১০) িযবিকত্বর মোনিেোিোদ েত্ত্ব ি কে বে সিোক ো ?

৫

১১) বশক্ষোয় িযবিকত্বর ধোরনো জরুবর সেন?

৫

১২) বশক্ষকের “িযবিকত্বর ধোরনো” র্োেো জরুবর সেন ?

৩

১৩) “িযবিকত্বর ধোরনো” ও বশখকনর মকধয সেোন েম্পেথ আক িক বে েু বম মকন েকরো?

৫

১৪) িযবিকত্বর পবরমোপ েম্বকে েংবক্ষপ্ত টিেো স খ।

৮

১৫) সযকেোকনো এেটি িযবিকত্বর প্রবেফ ন অেীক্ষো িণথনো েকরো।

৫

উবেবখে প্রশ্নগুব র উত্তর অনুেেোকনর জকনয বনকচ বে ু িই ও ব কের ের্ো ি ো হ । পোঠ শুরু েকরো। িযবিত্ব েম্বকে পোকঠর েময় সয বিষয়গুব গুরুত্ত্ব বদকয় েোিকে হকি
সেগুব বনম্নরূপ –
# িযবিত্ব পোকঠর আকে সেোমোর বনকজর ধোরনো বে সেটি ব কখ রোখ। মোনুকষর িযবিত্ব ি কে েু বম বে সিোক ো? পোকঠর পকর িযবিত্ব েম্বকে সেোমোর সয ধোরনো হ , আর আকে
যো ব

দুটির পোর্থেয েু নো েকরো।

# িযবিত্বকে েংজ্ঞো সদওয়োর সক্ষকে এেটি েো িম রকয়ক , েমকয়র েকে েকে েংজ্ঞোর চবরে পবরিেথ ন হকয়ক । মোর্োর খুব সদকখ িযবিত্ব সিো ো আর প্রবেফ কনর মোধযকম
সিো ো এে নয়। েংজ্ঞোর এই পবরিেথ নকে সিো োর সচষ্টো েকরো।( েযোকট , আ কপোটথ, ইয়ুং,এে োর...)
# েংজ্ঞো পোঠ েরোর পর বনকজ বনকজ দিবশষ্টয সখোাঁজোর সচষ্টো েকরো। উদোহরণ েহ –
আ কপোকটথর মকে “ It is the dynamic organization of those psychophysical systems within man that
determines his or her unique adjustment to environment”.
এখোকন দিবশষ্টয খুাঁজক পোকিো – “dynamic organization” “psychophysical systems” “within man” “determines” “unique
adjustment” “to environment” । শুধু এেটি েংজ্ঞো সর্কে প্রেৃ বে ও দিবশষ্টয স খো উবচৎ নয়। েংজ্ঞোগুব বনকজ বিকেষণ েকরো ও উত্তর েকরো।
# মনবিদেণ যখন িযবিকত্ব সয দিবচেয রকয়ক েোর িযোখযো েকরক ন েোর মকধয মূ দুটি ধোরো রকয়ক । এটি আমরো “type and trait” িক জোবন । “ টোইপ” ি কে সেণী
সিো োকনো হকয়ক । সযমন ইয়ুং িক ক ন মোনুকষর িযবিত্ব দুই ধরকনর – িবহমুথখী ও অন্তমুথখী । বেন্তু এই বিষকয় িযোখযো েরকে বেকয় আইকেে ি ক ন আেক িবহমুথখী-অন্তমুথখী
এেই গুকনর দুটি মোেো। এখোকনই “ সেট িো েং ক্ষন” এর ধোরনো দেবর হ ।
সেট িো েং ক্ষন হ অকনেগুব এে ধরকনর পবরবস্থবেকে িযবির সয আচরকণর প্রিনেো সদখো যোয়। বিষয়টি পড়োর জকনয প্রণি েযকরর “বশক্ষো মনবিজ্ঞোকনর
রূপকরখো” িযিহোর েরকে পোকরো ।

# ফ্রকয়কের িযবিত্ব বিেোকশর েত্ত্বটি পোকঠর আকে ফ্রকয়কের মনঃেমীক্ষণ েকত্ত্ব মকনর উপোদোন ও িযবিকত্বর উপোদোন েম্বকে স্পষ্ট ধোরনো র্োেো দরেোর। বনকচর বিটি বনকজ
িযোখযো েরকে পোর বেনো সদখ।

lumenlearning.com সর্কে
বি১- ফ্রকয়কের “ স্টরোেচোরো মকে ”
েোক ো েকর সদখ ।
বিটি বনকজ িযোখযো েকরো। সেোকনো অেুবিধো আক বে? সেোর্োয় অেুবিধো ? ব কখ রোকখো । ( প্রশ্ন ১৬)
# ব বিকেো-এর ধোরনো ফ্রকয়কের িযবিত্ব বিেোকশর েত্ত্বটি সিো োর সক্ষকে এেোন্ত জরুবর। “ব বিকেো” হ মোনুকষর সমৌব ে সযৌনমোনবেে শবি ( psychosexual
energy) যো জকের পর সর্কে নোনো িকরর মোধযকম প্রিোবহে হকয় অহংকে শবিশোব েকর সেোক । মোনুকষর অবিত্ত িজোয় রোখোর জকনয এই অহং – এর বনমথোণ এেোন্ত
প্রকয়োজন। এই অংকশর িযোখযোটি ফ্রকয়কের মনঃেমীক্ষণ েকত্ত্ব বিেবেথ ে বেন্তু অেযন্ত গুরুত্তপূণথ অংশ । বিকশষ েকর পরিেীেোক “অপেেবে ও প্রবেরক্ষন সেৌশ ”
আক োচনোর সক্ষকে এই েত্ত্বটি বেবত্ত বহকেকি েোজ েরকি। েোই ফ্রকয়কের িযবিত্ব বিেোকশর পযথোয় গুব র মকধয বেেোকি ব বিকেো েংিোবহে হয় ও রূপ িদ োয় অনুেরণ েরকে
হকি।
# ওপকরর আক োচনো সর্কে আমরো িু

োম ফ্রকয়কের িযবিত্ব বিেোকশর েত্ত্বটি পোকঠর জকনয প্রর্কম মকনর উপোদোন ও িযবিকত্বর উপোদোন, এর পর ব বিকেোর ধোরনো ও সশকষ

িযবিত্ব বিেোকশর ির গুব পোঠ েরকে হকি।
# িযবিকত্বর মোনিেোিোদ েকত্ত্বর জকনয প্রকয়োজনীয় ব ে সদওয়ো হ । মোনিেোিোদ েকত্ত্বর প্রধোন প্রিিো রজোেথ , সেব , মযোেক ো প্রমুখ মনবিদ। “ আত্ম” িো সে ফ এর বনমথোণ,
প্রেযয় ও আত্মপ্রেোশ মোনিেোিোদ েকত্ত্বর প্রধোন আক োচয বিষয় যো পরোমশথ দোকনর সক্ষকে গুরুত্তপূণথ েূবমেো গ্রহণ েকর ।
# িযবিকত্বর পবরমোপ েম্বকে ধোরনো সয মূ বেবত্তর উপর েকড় উকঠক সেটি হ িযবিত্ব পবরমোকপর প্রবেিেেেো । দোশথবনে সক্ষকে উপযুি যুবি পরম্পরোয় যুকে যুকে সয
“self” এর ের্ো ি ো হকয়ক েোর দিজ্ঞোবনে প্রোমোনযেো সজোেোড় েরোর পর্টি অেযন্ত দুরূহ। বেন্তু েংজ্ঞো পোকঠর েময় আমরো সদকখব সয েোক েোক িযবিত্ব বে ও বে বদকয়
েঠিে এটি প্রোমোনযেোর বদকে এবেকয়ক । আর সেই অগ্রেবের েকে েকে মোনু কষর িযবিত্বকে বেেোকি মোপো েম্ভি এই ধোরনোও স্পষ্ট হকয়ক । েোই এই অংশটি পড়োর েময় েিথদো
মকন রোখো দরেোর পবরমোপ এেটি দিজ্ঞোবনে পদ্ধবে। পবরমোকপর ওপর িযবির প্রেোি ত্রুটি (error) দেবর েকর। েোই িযবিত্ব পবরমোকপর সক্ষকে িযোপোরটো সশোনোয় সেোনোর
পোর্র িোটির মে। আর এখোকনই প্রবেফ ন মূ ে অবেক্ষো ( projective test) এর গুরুত্ত্ব। পবরমোপ অংশটিও ধোকপ ধোকপ পড়োর সচষ্টো েকরো ও আধু বনে পধবেগুব সেন
দিজ্ঞোবনে ও বনেথ রকযোেয খুাঁ কজ সদখ।
*******

একটু মজা আমরো অকনে েময় িব “ সেোর সেোন িযবিত্ব সনই”। েোর মোকন ওই িযবির িযবিত্ব মোপক ফ োফ শূনয হকি, েোই সেো?
হকি? হকি নো? সেন? ( প্রশ্ন ১৭)
** ১৩ই এবপ্র ,২০২০ আমরো এই বিষয়টি বনকয় েরোেবর আক োচনো েরি। েময় গ্রুকপ ঠিে হকি। উত্তর গুব এর আকে দেবর েকর সরখ।
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