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 چکيده
 طوري به است، شده بیشتر هویتی خود هاي مولفه و عناصر شناسایی در جوامع تکاپوي امروزه

 اشاعه صدد در ارتباطی و جمعی هاي رسانه گرفتن اختیار در با قدرتمند جوامع از برخی که

 مولفه و خویش هویت به نسبت که اي جامعه طبیعتا .هستند تر جوامع ضعیف بر عناصر این

 گریبانگیر هاي هویتی بحران و بازد می رنگ قدرتمند جوامع این برابر در نبوده آگاه آن هاي

میان تعلیم و تربیت نقش بسزایی در فرآیند هویت  این( در۱۸۳۱)لطف آبادي  .شد خواهد آن

 یابی ایفا می نمایند. 

در کودکان یابی  بر فرآیند هویتتعلیم و تربیت  تاثیر یبررس باهدف پژوهش، نیااز اینرو 

 حوهن ازنظر یول است، يکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا روش. است رفتهیپذ انجامدبستانی 

 – یفیتوص صورت به که نمود یتلق یفیک قاتیتحق زمره در را آن توان یم ها داده يگردآور

 معوج يریگ ابزاراندازه و هدفمند صورت به يبردار نمونه روش. است گرفته صورت یلیتحل

  .ودب یلیتحل - ياسناد صورت به لیوتحل هیتجز روش و يبردار شیف صورت به ها داده يآور

دلزدگی زناشویی، حل مشکل، آمیزش عاطفی،  ،عملکرد خانواده :واژگان کليدي

 همراهی عاطفی.
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 2 اسکندري زهرا، 1 الهام صالحی فر

 .کارشناس مشاوره و راهنمایی، آموزگار مقطع ابتدایی ۱
 .پندار اراک و ه تحقیقاتی تالطم فکرمدیرمسئول موسس 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 الهام صالحی فر

 بستانیدفرآیند هویت یابی در کودکان  رتعليم و تربيت ب تاثيربررسی 
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 مقدمه
 روش پژوهش

 که نمود یتلق یفیک قاتیتحق زمره در را آن توان یم ها داده يگردآور نحوه ازنظر یول است، يکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا روش

 شیف صورت به ها داده يآور وجمع يریگ ابزاراندازه و هدفمند صورت به يبردار نمونه روش. است گرفته صورت یلیتحل – یفیتوص صورت به

 .بود یلیتحل - ياسناد صورت به لیوتحل هیتجز روش و يبردار

 مفهوم شناسی واژه هاي کليدي

 که شده گرفته« هو»  واژه از آن لغوي ۀشیر و«   سرشت و تیماه وجود، ،یهست»  یمعن به لغوي نظر از  تیهو کلمه :هویت 

 یعنی شود؛ یم گريید از اجتماع و فرد ییشناسا موجب یانسان حوزه در و( ۱۸۳۱ ن،یمع فرهنگ) دارد مطلق کمال و تینها ت،یغا به اشاره

 ک،یتاج.)گردد یم زیمتما گرانید از و شود یم شناخته یاجتماع گروه کی عنوان به فرد آن روي از که رفتاري اتیخصوص و خصائل مجموعه

 مفهوم هب آن دوم معناي. است مشابه آن با نیا: است مطلق تشابه انگریب آن معناي نیاول: دارد متناقض و یاصل معناي دو فیتعر نیا(  ۱۸۳2

 ورط به تیهو مفهوم و ابد،ی یم راه هیزاو دو از شباهت مفهوم ب،یترت نیا به. ردیگ یم فرض را تداوم و سازگاري زمان مرور با که است زیتما

 ،يآباد لطف( )۱۸۳۱ نز،یجنک.)زیتما گرید طرف از و شباهت طرف کی از: سازد یم برقرار محتمل نسبت دو اءیاش و افراد انیم همزمان

۱۸۳۱) 

 شود یابی)رسیدن به درک هویت خویش(، روندي است پنهانی که از همان ابتداي کودکی آغاز میفرایند هویت: فرآیند هویت یابی

میشوند در قیاس با هویت هایی   هویت هایی که در اوان زندگی اختیارو اوج یا ظهور عینی آن که در پی تکمیل و رسیدن به هویت است. 

 (۱۸۳۸ ،می شوند. )جنکینزکه متعاقب آن کسب می گردد، مقتدرانه تلقی 

  :آموزش در کتاب هاي لغت فارسی به معنی یاد دادن، تعلیم و آموختن تعریف شده است. در اصطالح، براي آموزش تعریف آموزش

؛ «لِماَثَرٌ فی نَفسِ المُتَعَاَلتَّعلیمُ اختُصَّ بِما یکُونُ بِتَکریر وَ تکثیر حَتّی یَحصُلَ مِنهُ »هاي متعددي شده است. راغب در مفردات می نویسد: 

 آموزش آن است که با تمرین و تکرار زیاد، از آن اثري در ذهن و نفس دانش آموز پدید می آید.

 یا سوي آموزگار از یادگیري ساختن آسان هدف باآموزش در قالب و شرایط ویژه اي صورت می گیرد که عبارتست از: فعالیتهایی که 

نقل شده در  ۱۸۳۳، ،یادگیرنده به صورت کنش متقابل شکل می گیرد.)بناري و سیف چند یا یک و بین آموزگار و می شود ریزي طرح معلم

 (۱۸۱۱ ،رحمانی

  سلسله قواعد و معیارهاي اصول جمع اصل، واژه اي است عربی به معناي بیخ، بنیاد، ریشه، پایه و بن هر چیزي. : اصول

انتخاب و به منظور تعیین روشهاي تربیتی براي دستیابی به اهداف مورد توجه قرار می  کلی)بایدها(که متناسب با ظرفیت هاي انسان

 (۱۸۱۱ ،گیرد.)رحمانی

 بنابراین می توان فواید زیر را براي اصل تربیتی شمرد:

 تاثیر در نیل به هدف تربیتی 

 انعطاف در روش ها 

 )محوریت اصول در ایجاد ارتباط منطقی بین عناصر تربیتی )همان 

 روش در کتاب هاي فارسی معانی گوناگونی دارد؛ نظیر: طرز، طریقه، شیوه، اسلوب، سبک و راه. در عربی نیز معادل با کلمات : روش

است. از این رو، روش « راه انجام هر کاري»روش در اصطالح به معناي  )راه روشن( آمده است.« الطریق الواضح»و یا « المنهاج»و « المنهج»

از راه منظم، با قاعده و منطقی براي ارائه درس می باشد. مقصود از روش در این بحث عبارت است از سازوکارها و شیوه تدریس نیز عبارت 

 ا اصول مشخص تر و کاربردي تر است.هاي ایجاد یا دگرگون سازي رفتار و ویژگی هاي کودک که در مقایسه ب

 یجتماعا عدالت بشر، حقوق تنوع، قوت نقاط بر یمبتن است یانسان یمفهوم ،یچندفرهنگ یدرس رنامهبرنامه درسی چندفرهنگی: ب .

 ظامن کی در موجود فرهنگهاي یتمام صداي گنجاندن براي که شودیم یاقدامات شامل و بوده الزم یآموزش عدالت نیتام براي آموزش نوع نیا

 درک رايب یفرصت عنوان به را تفاوتها و نموده یتلق مثبت رويین عنوان به را یفرهنگ متکثر جامعه آموزش، نوع نیا. ردیپذیم انجام یآموزش

  ۱.ردیپذیم باز آغوش با یجهان جامعه بهتر

 

 

                                                           
 .۱۱۱۱ ،(ASCD)کمسیون آموزش چندفرهنگی ۱
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 دبستانی ویژگی هاي کودکان
شناخت صحیح استعدادها، توانایی ها، کاستی ها، نیازها و نیروهاي جسمانی و روانی کودکان در مراحل مختلف سنی از عوامل بسیار 

مورد توجه و بابینی قرار  در ادامه ویژگی کودکان دبستانی را از منظر مختلف . از اینروآموزش و پرورش به شمار می آیدمهم و کارساز امر 

 :است ریز شرح به دوران نیا در رشد يها مشخصه نیمهمترمیدهیم. 

 در کودک.است کودک یرسم آموزش آغاز و معروف یدبستان دوره به ، ردیگ یم بر در را یسالگ دوازده تا شش که یکودک سوم دوره

 نفس به اعتماد کند، یم عمل محتاطانه دهد، انجام خوب را شیکارها است عالقمند آموزد، یم را گردن حساب و نوشتن خواندن، دوره، نیا

 .کند تجربه خودش را يکار هر خواهد یم داردو

 یدبستان دوره در کودکان یجسمان رشد -۱

 لوگرمیک 22 وزنش و متر یسانت ۱۱2 بایتقر ساله شش کودک قد. است قبل يها دوره از کندتر نسبتا یدبستان دوره در یجسمان رشد

 نیسنگ و تر بلند یاندک دختران از پسران ،یسالگ ده تا. رسد یم لوگرمیک ۱۱ به وزن و متر یسانت ۱۱۱ به بایتقر قد یسالگ دوازده در. است

 ياستخوانها و هیشب بزرگساالن به بدن ياندامها شکل و نسبت ،یدبستان دوره در. رندیگ یم یشیپ دختران از پسران یسالگ پانزده در یول ترند،

 جیدرت به دوره، نیا در. شوند یم کامل یسالگ دوازده تا بایتقر و ندیرو یم یسالگ شش حدود در یدائم يدندانها نیاول. شود یم سفت بدن

 .ددار وجود یفیک و یکم يتفاوتها یدبستان کودکان یجسمان رشد ابددری یم کاهش قلب ضربان و شود یم افزوده کودک فشارخون بر

 رینظ ییهایماریب شیدایپ و دندانها یدگیپوس احتمال دوره، نیا در. دارند یچرب يبافتها دختران و يا چهیماه يبافتها شتریب پسران

 يهایماریب و است موثر کودک یاجتماع و یعاطف يسازگار در یجسمان سالمت. ابدی یم شیافزا تهایحساس انواع و فلج ابت،ید ،یقلب سمیرمات

 .شود یم کودک يریگ گوشه موجب یطوالن

 یدبستان دوره در کودکان یحرکت رشد -2

 اعمال دادن انجام و شود یم موزون و هماهنگ او حرکات و ابدی یم شیافزا کودک یبدن قدرت ،یعضالن – یعصب رشد موازات به

 از استفاده به که یاعمال در دختران. است دختران اعمال از تر هماهنگ و تر عیسر پسران حرکات. گردد یم سریم منظم طور به دهیچیپ

 درشت يها چهیماه کاربرد به که ییتهایفعال در زین پسران. دارند تیارجح پسران بر یبافندگ و یاطیخ ،ینقاش رینظ دارد، ازین فیظر چهیماه

 .دارند يبرتر دختران بر چوب پرتاب و پرش رینظ دارد، ازین

 یدبستان دوره در کودکان یذهن رشد -۸

 انزم مرور به کودک که یعیوس اتیتجرب. شود یم حاصل مسئله حل مهارت جیتدر به و است تر عیسر یدبستان دوره در یذهن رشد

 یهنذ رشد. کند درک قبل يسالها از بهتر را ها دهیپد نیب یمعلول و علت رابطه بتواند تا دهد یم امکان او به کند، یم کسب مرحله نیا در

 اعمال دادن انجام ییتوانا کودک است، محسوس و ینیع ط،یمح با کودک تیفعال آن، در که دارد قرار محوس اتیعمل مرحله در کودک

 و حجم.  وزن عدد، ماده، يبقا مفهوم درک ندارد، خطا و کوشش قیطر از اعمال دادن انجام امکان درباره تواند یم کند، یم کسب را یمنطق

 .آورد یم دست به را کردن فیرد و يبند طبقه ییتوانا نیهمچن

 در.ابدی یم دست استدالل و یذهن ينگهدار یذهن يریپذ بازگشت جمله از یذهن مهم مهارت نیچند به یدبستان دوره در کودک

 جینتا ینیب شیپ به ییها هیفرض لیتشک با و کند تکرار را عمل آگاهانه و برگردد آغاز نقطه به تواند یم لحظه هر در کودک ،يریپذ بازگشت

 فراوان دکاربر یکیزیف يها دهیپد و یاضیر اعمال در يریپذ بازگشت. شود مطمئن عملکردش یدرست از عکس هیقض از استفاده با و بپردازد

 .دارد

 برهم را يمساو را تشیماه و اندازه ،يظاهر راتییتغ که بردیم یوپ شناسدیم بهتر را تیواقع کودک یذهن ينگهدار قیازطر

 ”الف”ورتص نیدرا بزرگترباشد،”ج”از”ب”و”ب”از”الف”اگر که بردیم یپ جیتدر وبه شودیم یمنطق تفکر آماده استدالل قیطر از کودک.زندینم

 .ودش یم آگاه اءیاش نیب حاکم روابط از تجربه قیطر از و کند یم کشف استدالل قیطر از را نیقوان ،یدبستان کودک.بزرگتراست”ج“ از

 نهیزم در و شوند ییراهنما يا ستهیشا نحو به آنان اگر. دهند یم شیافزا تجربه و شیآزما قیطر رااز استدالل و شهیاند يروین کودکان

 تجارب که یکودکان. کرد خواهد يشتریب شرفتیپ استداللشان و شهیاند قوه کنند، مشاهده را یدرک قابل ای ینیع يها نمونه یمنطق تفکر

 ها دهیپد نیب یمعلول و علت رابطه جیتدر به یدبستان کودک. دهند سازمان تر قیدق و بهتر را خود معلومات توانند یم دارند، يشتریب ینیع

 یم وبرق رعد موجب آسمان خشم ساله پنج کودک کی نظر به نمونه، يبرا. شمارد یم مردود را ناشناخته و مرموز علل و کند یم جستجو را

 .دیآ یم بر برق و رعد يبرا یمعلول و علت رابطه کشف صدد در ،یسالگ ازدهی در کودک نیهم که یحال در شود،

 یدبستان دوره در کودکان یعاطف رشد -۱

 نیهم به شود، یم نگران و مضطرب ردینگ قرار شیهایهمباز و معلمان و نیوالد محبت و توجه مورد مبادا نکهیا از یدبستان کودک

 یبستاند کودکان نیب يپرخاشگر و رقابت حسادت، ترس،. پردازد یم آنان با يهمانندساز و انیاطراف رفتار از دیتقل به توجه جلب يبرا لیدل
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 يارهارفت و یدفاع يکارها و ساز از استفاده به کودک صورت نیا ریغ در شود، برخورد یممناسب قیطر به آنان با دیبا مورد هر در و است عیشا

 و یکیتار از دهد، یم نشان تیحساس يریگ خرده و یطلب استقالل و وجود اظهار دوره، نیا در. شود یم مختل عملکردش و متوسل مزاحم

 چگونه هک آموزند یم و برخوردارند یخوب نسبتا يسازگار و يشاد از یدبستان کودکان. برد یم رنج شخندیر و تمسخر از و ترسد یم ییتنها

 یکالم و یزبان حالت شتریب یدبستان کودک یعاطف يواکنشها. کنند کنترل خانه، از خارج خصوص به را، خود یجانیه و یعاطف يواکنشها

 .شود یم میمستق ریغ و يرمز و ردیگ یم خود به

 در و بدارد دوست را شخص زمان کی در است ممکن یعنی کند، یم عمل دوگانه صمرت به و است یاحساسات اریبس ساله شش کودک

 کودک .پردازد یم زیگر و جنگ به دوستانش با يباز هنگام و است ناآرام و قرار یب بودن، فعال و یچابک نیع در او. باشد زاریب او از گرید زمان

. کشد یم کنار صحنه از را خود غرغرکنان و دیگشا یم تیشکا به لب دعوا يجا به ناخواسته يتهایموقع در و است آرام نسبتا یسالگ هفت در

 هچ اگر ساله نه کودک در. دیآ یم بر امور همه انجام عهده از کند یم فکر او و ستین مشکل يکار چیه دادن انجام ساله هشت کودک نظر به

 فرد که دارد توقع خود از و دارد دوست را کردن اطاعت ساله ده کودک. دارد دلهره و کند یم تیشکا اریبس است، دیشد استقالل به لیم

 .باشد یمنظم

 یدبستان دوره در کودکان یاجتماع رشد -۱

 بر عالوه مدرسه در کودک. دارند یمهم نقش آن در هایهمباز و معلمان و است عیسر اریبس یدبستان دوره در کودک یاجتماع رشد

 گرانید با را او روابط کند، یم عیتسر را کودک شدن یاجتماع مدرسه،. آموزد یم را یزندگ روش و دیجد مطالب خانواده، يها آموخته تیتقو

 .کند یم تیتقو را او یذهن يمهارتها و آموزد یم کودک به را امور حیصح دادن وانجام مسئله حل روش دهد، یم گسترش

 به است میالم ابتدا در که کودکان رقابت. رندیبگ یشیپ گرانید از خواهند یم و پردازند یم گریکدی با رقابت به یدبستان آموزان دانش

 کودک. دارند فراوان ریتاث یدبستان کودک یاجتماع رشد در هایهمکالس و دوستان. گذارد یم اثر آنان یاجتماع رشد بر و ابدی یم شدت جیتدر

 با باطارت و يهمکار يروشها و برد یم یپ گرانید نتظارات و خود امکانات به خاطر یتسل و تیرضا کسب بر عالوه دوستان با ارتباط قیطر از

 .ردیگیم ادی را مسئله حل و انیاطراف

 شدن مستقل يبرا یسالگ نه در کودک. برد یم لذت دیجد يکارها دادن انجام از و است فعال و جوش و پرجنب ساله هشت کودک

 نسبت و تیتبع نیوالد دستورات از یسالگ ده در کودک. بدهند دستور او به دینبا نیوالد و است شده بزرگ که است معتقد و ورزد یم اصرار

 .است ریپذ انعطاف رفتارش در و کند یم رفتار تیمیصم و محبت با انیاطراف به

 یدبستان دوره در کودکان یاخالق رشد -۳

 با شدن هماهنگ به او. کند یم آغاز را انیاطراف رفتار يبد و یخوب مورد در قضاوت و یاجتماع مقررات رشیپذ کودک دوره نیا در

 .شود قلمداد یخوب پسر ای دختر و آورد دست به را آنان تیرضا خواهد یم لهیوس بدان رایز است، عالقمند گرانید یاخالق يارهایمع

 یم مبهوت کودک باشد، يتضاد مدرسه و نیوالد نگرش نیب چنانچه. دارند یمهم سهم یاخالق رشد در دوره نیا در مدرسه و خانواده

 یمیدا و نظمم ارتباط خانواده و مدرسه نیب دیبا نیبنابرا. ردیبگ یمناسب میتصم انها از یکی دادن انجام و کردن تیرعا درباره تواند ینم و شود

 تیهما یاخالق رشد در همساالن با کودکان تعامل و يباز اژهیپ نظر به. ردیپذ انجام هماهنگ طور به کودک با آنها ارتباط و باشد داشته وجود

 به را گرانید اعمال و شود یم قائل تیاهم هایباز مقررات و قواعد يبرا و ابدی یم در را یاخالق میمفاه ،یسالگ هفت در کودک. دارد اریبس

 .کند یم یابیارز و یبررس بد ای خوب صورت

 

 بر فرآیند هویت یابیتعليم و تربيت  تاثير
. است گرید هاي هیال از تر واضح و شتریب ها، هیال از یبرخ به تعلق زانیم که دارد وجود متعددي هاي هیال اجتماعات یتیهو نظام در

 یم تر گسترده یوقت ها هیال نیا. برخوردارند رهیغ و کشور شهر، محل، قوم، سطح در یتیهو متفاوت هاي هیال از ها انسان( ۱۸۳۸ ،يصریق)

 وي و ندرگذاریتاث فرد تیهو بر عناصر نیا از کی هر دیترد بدون. باشند برخوردار زین یاجتماع مختلف هاي گروه در تیعضو از افراد که شوند

 یم شکل را فرد یکل تیهو مجموع در گریکدی روي بر شان انباشت با و گرندیکدی با تعامل در ها هیال نیا. است حساس ها آن به نسبت

 (۱۸۳۱ زاده، یلطف.)دهند

شوند در قیاس با هویت هایی که متعاقب آن  زندگی اختیار می( هویتهایی که در اوان ۱۸۳۱این در حالیست که به اعتقادجنکینز )

 کسب می گردد، مقتدرانه تلقی می شوند. 

مراکز دبستان و خانواده ها هستند.  ،یدو الیه متفاوت هویتی در کودکان دبستان ،با توجه به خصوصیات کودکان در مرحله دبستان

 طوف به این دو الیه می نماییمبنابراین در تبین فرآیند هویت یابی توجه خود را مع
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خانواده، بنیان زندگی اجتماعی و اولین کانون تربیت فرزندان است. نهاد خانواده اساسی ترین و اولین محیط اجتماعی شدن است.  

کودک از بدو تولد در دامن خانواده نشو و نما می یابد و سپس در کنار دیگر نهادهاي اجتماعی شدن ارتباط خویش را با آن حفظ می کند. 

ده امروزه به سبب جـابـه جـایی نقش ها کم شده است؛ اما هیچگاه این تاثیر از بین نرفته است. از دیدگاه آنتونی گیدنز ، گرچه تاثیر خانوا

 در جامعه امروزي اجتماعی شدن پیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می دهد. ”

درزاد نیست؛ بلکه یک فرآیند اکتسابی است و در اصل به همین شود که شخصیت انسان، مادر ارتباط با نقش خانواده یادآور می پارسونز

گیرد )جزایري، آید و شخصیت اصلی و اولیه انسان در این نهاد شکل میدلیل است که خانواده یکی از نهادهاي مهم و کلیدي به شمار می

۱۸۳۱ ،۸۸) 

( از میان ۱۸۳۱اجتماع بزرگتري است. )نجفی و همکاران، خانواده در عین این که کوچکترین واحد اجتماعی است، اما مبنا و پایۀ هر 

عوامل موثر بر شکل گیري هویت افراد، هویت فردي، خانواده  اهمیت زیادي دارد، زیرا خانواده محیطی است که در آن کودک به دنیا آمده، 

 (۱۸۳۸ ،تحول خود را آغاز میکند، شخصیت اش پایه ریزي می شود.)نجفی علمی

 الگوي .کند می تربیت پذیري جامعه براي را کودک خود، خاص هاي ارزش بر مبتنی الگوي با که است تربیتی محیط ناولی خانواده،

( و اورا صاحب ۱۸۳۱ ،)عسکریان.دهد یم جهت فرد به جمع، در زندگی براي تمایالت و رفتار افکار، نظر از زندگی، طول تمام در خانواده

 هویت فردي می کند.

 فرهنگ دهندۀ تشکیل عناصر از مادري، که زبان با بار اولین کودک که طوري به می گیرد، نشأت قومی فرهنگ از خانواده اما فرهنگ

 )همان(.برد می کار به را خود قومی فرهنگ مفاهیم ایجاد ارتباط، در و کند می تکلم مفاهیم بیان طریق از اوست، قومی

مراکز  ،کودک به واسطه آن وارد اجتماع می شود و در آن صاحب هویت جمعی می شوداولین الیه اي که به طور رسمی از سوي دیگر 

مجزا  «هویت فردي»است و آنرا از « هویت جمعی»کودکان که در ارتباط تنگاتنگ با « ما»پیش دبستانی است. در این الیه است که ضمیر

با  «هویت فردي»ظ عملکرد هم می تواند سبب تلفیق هرچه بیشترمی سازد شکل می گیردو داراي هویت اجتماعی می شوند. این الیه از لحا

تناسب هر چه بیشتر این الیه با ساختارها و هنجارهاي کودکان در  ند محلی براي تقابل این دو هویت.شود و هم می توا« هویت اجتماعی»

خواهند کرد. در اینحالت « ما»راتبدیل به « من»و سبب خواهد شد کودکان معتقد باشند که به این گروه تعلق دارند. از اینر« هویت فردي»

جمع پذیري احترام به آراي خود و دیگران نوع دوستی احترام به قوانین گروه و ... شکل خواهد گرفت. با این اوصاف شخص از وضعیت 

قوانین بزرگسالی را خواهد شکل گرفته راحتتر « ما»پیش خواهد رفت. « ما»به سمت تصمیمات براساس راي « من»تصمیمات براساس راي 

دیگرهمساالن در الیه یک شکل می بیند. از اینرو انتخاب مراکز پیش دبستانی که تطابق بیشتري « ما»درونی خود را با « ما»پذیرفت چرا که 

 (۱۸۱۳، )صالحی فرت.شکل گرفته در بستر خانواده دارد از اهمیت فوق العاده برخوردار اس« هویت فردي»با ساختارها و هنجارهاي آنان در 

 خانواده از را رسمی پرورش و آموزش جداسازي موجبات قومی، فرهنگ به ننهادن ارج و ملی فرهنگ از قومی فرهنگهاي سازي جدا

که  نوسان تفکر پذیرش است مقوله این نتیجۀ دارد. ارزشی ریشۀ که فراهم می کند ستیزي مدرسه و خانواده بین ستیزي و کند می فراهم

 هاي تبعیض و ها ایده میان در را خود و شود می نوجوان کودک مرور به .شود می کودک و خانواده بین اییهد تضا گیري کلشموجب 

فرآیند به ظاهر پنهان و آشکار است که در این بین قوي ترین عامل  حاصل ستیز این درآمیزد. مدرسه جدید فرهنگ با باید و بیند می قومی

 (۱۸۳۱، قومی)هویت فردي( تضعیف شده است.)عسکریانتربیت یعنی فرهنگ 

که فرد نتواند ارزشها ونظریات والدین را به میزان قابل توجهی با  شود می آغاز هنگامی هویت بحران ، (۱۸۳۱)فرد خدایاري به عقیده

نداند که کدامیک از این دیدگاهها با ارزش ها همساالن و سایر افراد مهم در زندگی بپذیرد و عمل نماید و خود نیز  ارزش ها و عقاید دوستان،

هویتی واحد براي خود کسب نماید و احتماالً  و معیارهاي او تطبیق می کند و کار هویت یابی برایش دشوار و طوالنی می گردد چون نمی تواند

 دچار بحران هویت می شود. 

  اشاره نمود.تدوین شده  درسی و کتب رسمی زبان استفاده از توان به دو مقوله در مراکز دبستانی می بحران هویتاز موارد مهم 

کتاب هاي درسی یکی از ابزارهاي  بدون شک یکی از مهمترین ابعاد هویتی مردم هر جامعه اي هویت قومی و دینی آنها است که

 و به موقع مشخصه هاي فرهنگی مناسب براي القاي هویت فرهنگی)ملی، قومی و دینی( در جریان تعلیم و تربیت هستند و انعکاس صحیح

اقوام مختلف در کتاب هاي درسی به همراه انعکاس صحیح هویت دینی و ملی جهت ایجاد وحدت ملی بین اقوام، می تواند احساس عدم 

ر سازد.د جدایی و در حاشیه بودن قوم ها را از بین ببردوتربیت یک شهروند مطلوب راکه یکی از اهداف مهم برنامه ي درس ملی است میسر

جوامع چند قومیتی همچون ایران فرهنگهاي قومی باایجاد شیوه هاي زندگی خاص، سبب وجه تمایز اقوام از یکدیگر شده اند وباتوجه به این 

ا ربه عنوان بک ایرانی باید درمیان اقوام دیگر زندگی کند، بنابراین نیازمند تربیتی است که سهولت زندگی او که هرفردي منسوب به هرقوم

طان سل. )آن چنان که الزم است فرهنگ اقوام مورد توجه قرار نگرفته استاین در حالیست که  فراهم واورا به عنوان شهروندي ایرانی بار آورد. 

 (۱۸۱۱پور, عبدالقادر و نجم الدین حاجی تاش، 
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 توجه از حاکی( ۱۸۳۱صادقی )چندفرهنگی توسط  آموزش رویکرد براساس ایران اسالمی جمهوري ملی درسی برنامهبررسی سند 

 بهبه طور مناسب  تحصیلی پیشرفت ارزشیابی روشهايبه  مربوط بخش که طوري به .است چندفرهنگی آموزش هاي مولفه به سند نسبی

 مربوط بخشهاي همچنین است. نموده غفلت آن از یادگیري -یاددهی راهبردهاي مربوط به  بخش اما توجه، چندفرهنگی آموزش مولفههاي

و اهداف تفصیلی دوره هاي تحصیلی  تا اندازه اي مولفه هاي آموزش   تربیتی و درسی هاي برنامه بر حاکم صولمبانی فلسفی و علمی وا به

 چندفرهنگی را منعکس ساخته اند.
 

 بحث و نتيجه گيري
در قیاس با هویت هایی که متعاقب آن کسب می نماید، مقتدرانه تلقی می شوند.  می کند  هویت هایی که فرد در اوان زندگی اختیار

از  هاز اینرو توجه به بسترهاي هویت یابی کودکان و تاثیرات آنها بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این مقاله سعی شده است که با استفاد

ن، به بررسی تاثیر تعلیم و تربیت در تبیین فرآیند هویت یابی  بپردازیم. نتایج مطالعات اسنادي و کتابخانه اي، با توجه به خصوصیات کودکا

 هنشان می دهد که بدلیل رشد ذهنی و عاطفی کودکان در این دوران، تطابق پذیري آنها افزایش یافته و اگر در فعالیتهاي مراکز دبستانی توج

نشود سبب خواهد شد « هویت اجتماعی شکل گرفته در دبستان»و « دههویت فردي شکل گرفته در فرهنگ بومی خانوا»به تفاوت میان 

« جتماعیهویت ا»با « هویت فردي»از لحاظ عملکرد هم می تواند سبب تلفیق هرچه بیشتر انطباق پذیري کودک کاهش یابد. مراکز دبستانی

بب س« هویت فردي»ا ساختارها و هنجارهاي کودک در شود و هم می تواند محلی براي تقابل این دو هویت.  تناسب هر چه بیشتر این الیه  ب

ام به احتر ،خواهند کرد. در اینحالت جمع پذیري« ما»راتبدیل به « من»خواهد شد کودکان معتقد باشند که به این گروه تعلق دارند. از اینرو 

به سمت « من»ت تصمیمات براساس راي احترام به قوانین گروه و ... شکل خواهد گرفت. همچنین شخص از وضعی ،آراي خود و دیگران

درونی خود را با « ما»شکل گرفته راحتتر قوانین بزرگسالی را خواهد پذیرفت چرا که « ما»پیش خواهد رفت. « ما»تصمیمات براساس راي 

سازگاري دارد « جتماعیهویت ا» شکل گیري ( درباره۱۸۳۳دیگرهمساالن در الیه یک شکل می بیند. این نتیجه با آراي برگر و الکمن )« ما»

، هویت یکی از اجزاي اصلی واقعیت ذهنی و مانند هر گونه واقعیت ذهنی در رابطه اي دیالکتیکی با جامعه قرار دارد . هویت زیرا به عقیده آنان

و شکل ابط اجتماعی از ندر اثر فرآیندهاي اجتماعی تشکیل می شود . پس از متبلور شدن باقی می ماند، تغییر می کند و یا حتی در نتیجه رو

 .می گیرد

 مراکز دبستانی با توجه به فرهنگ و اقلیم حاکم بر منطقه تنظیم شود.و کتب  از اینرو پیشنهاد می گردد فعالیتها
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 و مراجع منابع

 .۸۱-۱۱ص  ،۸شماره  ،2سال  ،FPQمجله  ،نقش رسانه در تبیین هویت دینی ،۱۸۳۳. انواري محمد رضا [۱]

 .ترجمه یحیی سید محمدي. تهران: انتشارات ارسباران ،روانشناسی رشد ، ۱۸۱۸، لورا. برک [2]

 .۱۸۳۳،  ترجمه فریبز مجیدي، ساخت اجتماعی واقعیت، توماس الکمنپیتر، برگر [۸]

پژوهش  ،نقش خانواده در تکوین هویت فردي فرزندان با تأکید بر آموزه هاي دینی ،۱۸۱۱ .پیروزفر سهیال و حسینی محمدآباد [۱]

 . ۱۱۱شماره  ،اسالمیهاي اجتماعی 

 .2۳-۱، ص ۱، شماره ۳ملی، سال  مطالعات هویت، فصلنامه معماي و مدرن ، انسان۱۸۳۱محمدرضا.  تاجیک، [۱]

 .تهران: نشر دوران .روانشناسی پرورشی نوین،  ۱۸۱۱اکبر. سیف، علی [۳]

، اهمیت وضرورت جایگاه فرهنگی اقوام در کتب درسی دانش آموزان ۱۸۱۱سلطان پور, عبدالقادر و نجم الدین حاجی تاش،  [۳]

، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، کنفرانس بین المللی یافته هاي نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتیابتدایی، 
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 شیرازه. :تهران .یاراحمدي تورج ترجمه .اجتماعی هویت ، ۱۸۳۱ریچارد. جنکینز، [۳]

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. ؛، شخصیت پیشرفته۱۸۳۱جزایري، مهناز.  [۱]

 :تهران ایران در ملی هویت درباره گفتارهایی آن، تکوین و پیدایش چگونگی ها، مولفه ملی؛ هویت ،۱۸۳۸نورهلل.  قیصري، [۱۱]

 .۱۱۳تا  ۳۱ ص ایرانی، تمدن ملی، مطالعات موسسه

ویژه نامه نوآوري در تربیت  نوآوري هاي آموزشی ،شهروند تیترب در یقوم يهاگفرهن گاهیجا، ۱۸۳۱مصطفی.   ،عسکریان [۱۱]

 .۱۳2تا ۱۸۸ص  ،۱۳شماره  ۱دوره  ،شهروندي

 . ۳۳-۱۸، ص ۱۱، خردنامه، شماره ۱۸۱2. لطف آبادي، محسن [۱2]

 .۸۱ – 2۳، ص  ۱۳۳ریه معلم، شمارۀ ، هویت مبهم: خانواده و هو یت یابی نوجوانان ،نش ۱۸۳۸محمود. علمی، نجفی [۱۸]

 .۱۸۳۱ امیرکبیر، تهران: ، ۱. ج .فارسی فرهنگ محمد. معین، [۱۱]
[15] https://www.tebyan.net/ 
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