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 متون بر هویت یابی دینی کودکاننقش خانواده و مجالت و 
 

 
صفیه ) نویسنده مسئول(* افرازه  

یرانو بلوچستان، زاهدان، ا یستاندانشگاه س ی،و علوم انسان یاتعرب، دانشکده ادب یاتگروه ادب  
 

دانشگاه فرهنگیان زاهدان - 82اده و مهارت آموز م   
vafraze11@gmail.com 

 

ایران  ،نزاهدان، زاهداابی سرجو، دانشگاه علوم پزشکی عزیزاهلل ارب  

 
 چکیده 

یکی از موضوع های پایه ای دنیای مدرن، مسئله هویت است که در این مطالعه به بررسی آن در کودکان 

 می حساب بهپذیرترین قشر جامعه  آسیب و تأثیرپذیرترین از یکی نوجوانان و کودکان .پرداخته شده است

با توجه به اهمیت دوره ی کودکی در رشد شخصیت از سویی و از سوی دیگر با دریافت لزوم هویت  .آیند

، به عنوان عامل اساسی سالمت نوشتار بر احراز شناخت این ضرورتو هویت یابی در این دوره، در این 

به هویت صحیح، سبب شناخت اهداف حقیقی رشد شخصیت سعی شده است. خودشناسی و دست یابی 

محیط خانواده به  .در زندگی،وسایلی و راه های رسیدن به آن اهداف و رفع موانع رسیدن به آنهاست

کزی به شمار می روند که عنوان اولین پایگاه تربیتی و سپس مدارس و آموزشگاه های تعلیمی مهم ترین مرا

 دارد که محتوایی و ماهیت دلیل به دینی هویت متجلی و ثمربخش باشد.هویت یابی می تواند در آن ها  توجه به

، روش پژوهش .کند می بازی جامعه یک افراد یابی هویت در ای کننده تعیین بسیار نقش که است هویت بُعد مهمترین تقریباً

و  مجالت ،می پژوهشیالهای علتوصیفی و جستجوی کتابخانه ای و اسنادی بوده است که پژوهشگر  از کتاب ها ، ژورن

برای جستجوی اطالعات  و داده ها بهره گرفته است    SID  یران و ا رتی در گوگل و مگجستجوی اینت

و به ویژه  دینی مفاهیم انتقال برای مهی  ابزارهای عنوان و این منایع مخصوصاً ژورنال ها و کتب به 

 مناسب و اخالقی مفاهیم انتقال در ها استاند تربیتی نقش به توجه با. باشند می کودکان به هویت دینی

 به ابزار این از اند توانسته زیادی حدود تا کودکان مجالت کودکان، رشدی های ویژگی با آن بودن

 دستیابی فرزندان به هویت و مجالت و متون دینی بربررسی نقش خانواده  این مقاله به  .بگیرند بهره درستی

 صحیح پرداخته است. دینی

 

 .هویت یابی، کودکان، خانواده، مجالت و متون دینیان کلیدي: واژگ
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 مقدمه  

 اختصاص خود به را فرهنگی و اجتماعی های مختلف حوزه در اندیشمندان مباحث از بخشی که اساسی موضوعات از یکی امروزه

با آن روبرو می شود شکل  (. یکی از مسائل عمده ای که هر کودک1821 آزادارمکی، و است )چاوشیان هویت ی مقوله داده،

دارد و در پی یافتن « به کجا می روم؟»من کیستم؟ و » گیری هویت اوست و این بدان معناست که او پرسش هایی نظیر 

پاسخی برای آن هاست . هویت یابی متضمن این است که کودک تشخیص دهد برای او چه چیزهایی مهم و چه کارهایی 

معیارهایی است که بر اساس آن ها بتواند رفتار خود و دیگران را هدایت و ارزیابی  ارزشمند است و نیز متضمن تنظیم

 (.1831کند)کراسکیان، 

کمتر مفهومی است که به اندازه ی هویت،دارای معنی هایی گوناگون باشد. وجود مفهوم های مترادف و نزدیک برای 

د، خود انگاره وشخصیت نیز شاید از همین ریشه می گیرد. هویت،مانند من فاعلی، من مفعولی، ما، درک خود و آگاهی از خو

هویت از اقبال چندین رشته ی علمی از جمله فلسفه،روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و ادبیات برخوردار 

 (1831است؛به شکلی که به نظر می رسد ، همه در این باره حرفی برای گفتن دارند)ذاکری و شمشیری،

هویت یک سازمان پویا، خود ساخت یافته و درونی از کشاننده ها، توانایی ها، » ویت را به شرح زیر تعریف می کند مارسیا ه

باورها و تاریخچه فردی می باشد . افرادی که دارای ساختاری تحول یافته ترند، آگاهی بیشتری نسبت به یکتایی و نیز شباهت 

از ضعف ها و توانمندی های خود در یافتن راه خویش در زندگی دارند. افرادی که خود به دیگران دارند و نیز شناخت بیشتری 

در سطوح پایین تحول این ساختار هستند، در تمایز خود از دیگران دچار سردرگمی بیشتر و در ارزیابی خود بیشتر متکی به 

 های برنامه از استفاده .روند می شمار به کشوری هر ملی های جزء سرمایه کودکان شک، بی (.Marcia,1980«)دیگران هستند

 می قرار خود برنامه های رأس در را آنها مسئوالن، که است هایی سیاست آنها، و تربیت تعلیم در رسمی غیر و رسمی

  ( 1823 دهند)محمدی و همکاران،

ه از مهمترین نهادها و از ه چهارچوب فرهنگی است و در این راستا خانوادب تهتحول هویت و معنایی که برای فرد دارد وابس

 اخالق. انسانیت و خلق می گرددنیرومندترین ارگان های اجتماعی است زیرا پایه های خوشبختی و بدبختی انسان در آنجا 

 از خانوادگی عوامل (.8001، یآید )برزونسک می پدید آنجا در بد و نیک عواطف و گیرد می کلخانواده ش آدمی در محیط

 این اظهار به را شناسان روان از برخی که تد و میزانی اسبع درکودک خوی و خلق و عاطفه ، اخالق و ذهبم ، افکار و عقاید

برخورد کودک با الگوها وسر (. 1831وجود والدین است )مرعشیان و صفرزاده،  ینما تمام آئینه طفل که است داشته وا اندیشه

که به زحمت می توان بخشی از آن را از صفحه ذهن و روان کودک  مشق های خانوادگی در تکوین شخصیت او چنان اثر دارند

را می سازند و پایه گذار ارزش ها و معیارهای فکری کودک زدود. پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیر بنای شخصیت سالم 

 تغییرات بعضی ودا وجب و کند می ایفا مهمی نقش هویت نظام ریل گیشک در فرزندان با والدین رفتار چگونگیوی هستند. 

 . تی ثابتی برخوردار اسالگو از همواره روزانه

 در و گشته هویت بحران گرفتار بیشتر فرزندان ندارد وجود ثبات و انسجام و تا نیسحکمفرم عاطفی روابط که هایی خانواده در

 یرفتارها گسترش و ایجاد به خانواده در مناسب عاطفی جو نبود واقع در تندی در مورد خود ناتوان هسا نظریه ساختن

معتقد است میان اعضای خانواده احساساتی وجود دارد که اگر این  نابهنجار کمک می کند. در تایید این مطلب ساتیر

ز بین می برد و خود احترامی و قدرت حل ا را خانوادگی رفاه های ریشه شوند ریخته درون به و نشوند شناخته اتاحساس

 (.satir,2009) نایی آنها در کسب هویت را از بین می بردمسئله و در نهایت توا

اند. متون دینی و مجالت  گرفته عهده بر را و نوجوانان کودکان هدایت نقش مجالت و مدرسه خانواده، پذیری، جامعه فرایند در

 بایندر، )رضایی هندد پاسخ مناسب و شایسته صورتی به نیازهای کودکان به دارند وظیفه دولت و معلمان کنار کودکان در

1828.) 
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 های حوزه اندیشمندان و جلب نموده را دینداران توجه تربیتی همواره، مطلوب های روش از استفاده و کودکان دینی تربیت

و  کودکان به دینی مفاهیم ارائۀ از هدف .ه اند کرد ارائه زمینه این در را هایی نظریه خود های نتایج پژوهش براساس مختلف،

 گزینش به بتواند وی تا بگیرد قرار کودک شناخت معرض در ادیان در نهفته انسانی و اخالقی های ارزش که است آن واناننوج

 (1831بپردازد )سلیمانی و همکاران، آنها

 یابی هویت در کننده ای تعیین بسیار نقش که است هویت بعد مهمترین تقریبا دارد که محتوایی و ماهیت دلیل هویت دینی به

 این در چالش دیگر، سوی از و شود آن می ابعاد سایر قوام و دوام موجب از هویت بعد این تقویت .کند می بازی جامعه یک افراد

 کند، می مشخص آن را اداره اساسی رکن دین که جوامعی در ادعا این .شود هویت ابعاد سایر در بحران ساز میتواند زمینه حوزه

 رود می انتظار یابند، می و پرورش بینند می آموزش اسالمی جامعه در ما کودکان که آنجایی ( از1830)والیتی،.است صادق کامالً

 افزایش از حاکی موجود شواهد اما دهند، نشان دینی به مناسک بیشتری پایبندی و باشند داشته راسخ تری مذهبی باورهای

 رفتارهای به نوجوانان دینی کودکان و پایبندی یزانم سخن، دیگر به .است نو در نسل مذهبی و دینی پذیری آسیب درجه

 (.1828 افشار، چنانی(نیست حد انتظار در مذهبی

 

 هدف تحقیق
با توجه به تاثیری که خانواده بر شکل گیری هویت کودکان دارند و همچنین نقش دین در هویت یابی کودکان هدف این 

 می باشد.  بی دینی کودکاننقش خانواده و مجالت و متون بر هویت یاپژوهش بررسی 

 

 پیشینه تحقیق
در پژوهشی نشان دادند که بین باورهای مذهبی و توانایی فرد در رسیدن به هویت منسجم  (1831)مهدیزادگان و رییسی

 .رابطه مثبت معنی دار وجود دارد

 مفاهیم آموزش در ها و داستان ها قصه تأثیر خصوص در خود، های پژوهش ( در1823سیدآقایی ) پور ( و1831خلجی )

 مناسب، و جذاب ای به گونه اگر بلکه دارند، برای کودک مفیدی های پیام تنها نه ها داستان و ها قصه که دریافتند دینی،

 .سازند همانند آنها شخصیتهای را با خود کوشند می کودکان شوند، بیان و طراحی

 نشان ها یافته. دادند انجام ها خانواده محیط و هویت بحران با هرابط در هند وردر کش( پژوهشی را 8018) 1ویشالی و سوچیتا

می باشد. نوجوانان آنها با مشکالتی همانند بحران  باالمحیط نا امن و سطح تعارض های والدین در سطح  هک های خانواده داد

 .هویت مواجه می شوند

اند، مشکالت جو عاطفی خانواده و  گیر کرده تهشان داد جوانانی که در هویت زود شکل گرفته یا آشف( ن8018) 8کروگر

مسئولیت پذیری و تعهدات مذهبی ضعیف دارند. افرادی که دچار هویت زود شکل گرفته هستند در خانواده های متحجر، 

 هر و میبرند کار به دفاعی صورت به را خود خانوادگی تعهدات آنان، ایمتعصب و انعطاف ناپذیر هستند. برخی از خانواده ه

 نفس عزت و محبت برای که افرادی ندکنند. اکثر اعضای خانواده این افراد میترس د قلمداد میتهدی را عقیده ای اختالف گونه

 .دکنن طردشان تند،ه هستا وابسآنه به

 دوتویت
 دلیل به کودکان کتابهای داد که نشان کودکان مقدس های کتاب و خدا وجود درباره خود پژوهش در ( نیز8011) 8

 .باشند می کودکان به دینی ارائه مفاهیم برای مناسبی ابزار جذاب های داستان و تصاویر از برخورداری

 

 

                                                           
1 Vaishali and Suchita 
2 Kroger 
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 روش تحقیق
تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است. در این پژوهش  –پژوهش حاضر از نوع نظری 

. بی دینی کودکان از کتب و مقاالت معتبر داخلی و خارجی استفاده شده استبرای تحلیل نقش خانواده و متون در هویت یا

 مقاالت داخلی و خارجی ابتدا جمع آوری و سپس خالصه و تحلیل شده اند. 

 

 هویت و هویت یابی در کودکان 

به  دوره این در هویت یابی نقش دیگر اهمیت سوی از و است مسلم و بارز فردی رشد شخصیت طول در ی کودکی دوره اهمیت

 حیوان و انسان فرق است معتقد جامعه شناس و روانکاو آلمانی ، فروم اریک .می باشد.  انکار غیرقابل اصل، ترین عنوان اساسی

 قرار به فروم نظر از نیازها این .بود نخواهد میسر نیازها این به آشنایی او بدون شناخت اینرو از اوست؛ اختصاصی در نیازهای ابتدا

 خاصی هویت تا دارد تمایل انسانی هر وسایل راهیابی . او می گوید و اصل به رجوع هویت، وابستگی، به تعالی، نیاز  :ستا زیر

 به این رسیدن برای و باشد ممتاز حال می خواهد فردی عین در .بشناسد و دریابد را خویشتن میکوشد که اینرو از .باشد داشته

به   تا می سازد همانند آنها با را اصطالح، خویشتن به یا و می کند مرتبط ممتاز شخاص نسبتاًا از گروهی یا شخص به را خود مقام

 این فروم منظور گردد. درحقیقت امتیاز و تشخیص صاحب تا حدی دارند ه ها گرو آن یا فرد آن که شخصی واسطه ی امتیاز

 ضرورتی دوران کودکی در هویت احراز که اینروست زا دارد بودن نیاز منحصربه فرد و خاص احساس به است، که هر  انسانی

 (1821)شرفی، .می آید حساب به اساسی

 

 هویت مورد در نظري دیدگاه هاي

 دسته بندی می نماید:  گروه استرایکر دیدگاه های نظری در زمینه هویت را در سه

می دهند.  نمایش جمع را یا گروه یک اعمال و باورها ایده ها، که دارند هویت از جمعی و فرهنگی نگرش دیدگاه ها یک برخی

 دیده می شود.  گرفته، انجام قومی هویت روی که کارهایی در اغلب نگرش این

 نظریه به دیدگاه میکند. این رشد ساختاری آن نگاه مخصوصاً و« متقابل گرایی کنش»سنتِ  ذیل هویت، مورد در دوم دیدگاه

 (.Strikers & Burker,2000معروف می باشد ) هویت

 انتظارات و معانی یکب تر و اجراکنندة نقش، یک به عنوان« خود»مقوله بندی  از عبارت است هویت هسته هویت، نظریه در

برعهده می  را خاصی نقش فردی که میکند. زمانی تأکید نقشی هویت بر بیشتر دیدگاه آنها. این اجرای و نقش با تداعی شده

 چون دیدگاه می شود. این ناشی انتظارات دیگران و نقشی وظایف از هویت این و میکند کسب نیز هویت نوعی نقش، همراه گیرد،

می پردازد )کالنتری  اعضا نقش های با گروه درون روابط به بیشتر می داند، درون گروه ها در افراد نقش پذیری از ناشی را هویت

 (.1822و همکاران، 

 که به عنوان چیزی را هویت دیدگاه می شود. این مشاهده« اجتماعی هویت ریهنظ»عنوان  تحت هویت، مورد در دیدگاه سومین

 مثل گروه درون رفتار اهمیت همچنین و نادیده گرفته را مقوله و گروه تفاوت می بیند، شده، جاسازی مقوله و گروه یک درون در

 می نماید. رها را گروه اعضای بین ارتباطات

 هویت متفاوت زمینه های ( به1دارند:  همپوشانی شباهت و یکدیگر با جهات بسیاری از اجتماعی هویت نظریه و هویت نظریه

 یک از شخص که فرایندهایی هسته به مشابهت سوم ( قلمرو8می کنند،  آنها اشاره برجستگی و هویت ها عمل ( به8دارند  اعتقاد

 (.Strikers & Burker,2000دارد ) اختصاص تأثیر می پذیرد، هویت

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

 

 در کودکان ایند شکل گیري هویتفر

در سالهای اولیه زندگی کودک خودهای متفاوت دارد و از عدم ثبات بین آنها و از فقدان وحدت با کلیت آن رنج نمی برد . این 

قسمتی معمول و ضروری در رشد است. هویت انتزاعی پیچیده است که کودک بدلیل محدودیت تفکرش که در سطح عملیات 

تواند آنرا به واقع درک کند و قادر به اندیشیدن در مورد ایده یک خود واحد یا کلی که بر آمده از خاطرات  عینی است نمی

 (.Newman & Newman,1997گذشته، تجربه آنچه که هست و انتظارات آینده می باشد، نیست)

ل نتیجه یک توالی از مراحل گر چه شکل گیری هویت در صورت وجود محیطی مساعد در نوجوانی روی می دهد، با این حا

رشدی است که فرایندهای مربوط به کودکی در آن نقش مهمی دارند و گرچه شکل گیری هویت در نوجوانی غیر از فرایندهای 

درونی فکنی و همانند سازی کودکی است اما از همان چیزی بر می آید که کودک از طریق درون فکنی و همانند سازی کسب 

 خر کودکی بعنوان خود می شناسد. کرده است و در اوا

با توجه به این اصل شکل گیری هویت در نوجوانی از آن چیزی ظاهر می شود که کودک از طریق درون فکنی و همانند سازی 

کسب کرده است و در اواخر کودکی بعنوان خودش می شناسد. همین طبق این اصل هر مرحله زمان استیالی خود را دارد و 

 (.Kroger, 1996زیر بنای تمام پیشرفت هاست. کودک بایستی چهار دست و پا کند قبل از اینکه راه برود) یک توالی رشدی

مفهوم اولیه من در نوزادی و از طریق ارتباطی اعتماد آمیز باشکل درون فکنی شده والدینی پدیدار می شود. اگر کودک بتواند 

شریک رشدی اش پی می برد. درون فکنی تصویر والدین با اتخاذ با آن  رابطه ای امن را تجربه کند به وجود متمایز خود از

که مکانیزم اش شبیه بودن به  -مقدمه دستیابی به شکل های بالغ تر هویت است . پس از این مرحله، در کودکی همانند سازی

اولیه من می شود. نقصان در هر  باعث ساختار یابی -دیگرانی است که مورد تحسین هستند و بخود گرفتن ارزشها و قوانین آنها

 یخش و آقا محمدیانیک از مراحل زیربنایی بیان شده می تواند تأخیر و شکست در هویت یابی نوجوانی را در پی داشته باشد)

 (.1828ی، روحان

 

 فرزندان هویت تکوین در خانواده نقش

 (. از1821همکاران، و است)نجفی بزرگتری هر اجتماع پایۀ و مبنا اما است، اجتماعی واحد کوچکترین که این عین در خانواده

 دنیا به کودک آن که در است محیطی خانواده زیرا دارد، بیشتری خانواده اهمیت افراد، هویت شکل گیری مؤثردر عوامل میان

انواده ها خ روی پیش راهکارهای مهمترین (. از1828پایه ریزی میشود)نجفی، شخصیت اش می کند، آغاز را خود تحول آمده،

 :کرد ذیل اشاره موارد به می توان مناسب هویت به دستیابی برای فرزندان به کمک برای

 

 فرزندان براي مناسب نام انتخاب

اسم  یا دین بزرگان نام های و نمایند دقت انتخاب نام کودک، در والدین که است شده زیادی سفارش اسالمی، آموزه های در

 (1831کنند.)پیروز فر و حسینی، انتخاب خود کودکانبرای  خوب را معانی با هایی

 

 فرزندان دانستن الهی امانت و هدیه

 تربیت گونه، بهترین به را ایشان باید که خود بدانند دست در الهی امانت و ایشان به خداوند هدیۀ را خود فرزندان والدین اگر

 و پاداش میدهد مهربان خداوند را همه میشود، ایشان متوجه او تربیت و رشد و تولد که برای سختی هایی باشند معتقد و کنند

 بی تا،(. عاملی، حر( است والدین برای فرزندان نیک کارهای از سهمی

 

 خانواده در فرزند داشتن مقبولیت

 زا را خود فرزند تولد، ترتیب و اجتماعی ظاهر، تحرک و چهره وضعیت هوش، و استعداد جنسیت، به توجه بدون والدین اگر

 (.1831می نمایند)پیروز فر و حسینی، کمک او هویت تشکیل به بپذیرند، که هست گونه همان تولد، ابتدای
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 فرزندان به کردن محبت

 بخشیده سبب فرزندان به کردن محبت و محبت کنند خود فرزندان به بی دریغ که است شده سفارش والدین به بسیار روایات در

 (1830است)طبرسی، شده معرفی ...و شدن الهی رحمت مشمول بهشت، در او درجۀرفتن  باال انسان، گناهان شدن

 

 فرزندان شخصیت به گذاشتن احترام

 نفس، به اعتماد و طبع مناعت احساس او در به تدریج باشد، اطرافیان احترام مورد فرد شخصیت نوجوانی، و کودکی دوران در اگر

 و رسیده نوعی خودباوری به و کند می منزلت و ارزش احساس خود در می نهد، گام جوانی به دوران که زمانی و می کند رشد

 نکنند، او عیب جویی از نکنند، مقایسه دیگران با را خود فرزند باید والدین راستا، همین میگیرد. در شکل بهتر فردی اش، هویت

 (1820کنند)شرفی، مشورت او با

 

 دینی مسائل آموختن و کودك در ایمان پرورش

 برده پی موضوع این به نیز غربی دانشمندان است و و معنوی خداجو فطرتی دارای انسان میفرماید است، انسان خالق که اوندخد

 و بی ایمانی کریم، قرآن که است دلیل ( به همین1838 )برادشاو، است انسان فطری امیال از خداخواهی، و که خداجویی  اند

شمرده است )حشر  سقوط و انحطاط نهایت در و فراموشی خود و حقیقی خود از انسان دور شدن سبب را خداوند کردن فراموش

 است، صحیح هویت به دستیابی و خودشناسی نیازمند حقیقت خویش، و واقعی کمال به رسیدن برای انسان بنابراین، (. 13-80/

 (.1831حاصل می شود ) پیروز فر و حسینی، خداوند، به ایمان در پرتو نیز این که

 کامل، مدل می تواند براساس نیز را خود امروزی زندگی دارد، اعتقاد بشریت، برای روشن و آینده ای منجی به که ای جامعه

می   موج او در آینده به امید و می سنجد آن با را خود منزلت و همواره موقعیت و دارد مطلوب وضع از الگویی او .دهد سامان

 (.1821زند)بهروز لک ،

 

 خانواده در همیاري و مدلیه تفاهم،

میباشد)  انتظاراتشان بودن منطقی آن الزمۀ البته برآورده نمایند؛ و درک را یکدیگر انتظارات که کنند سعی باید جوانان و والدین

 تفاهم، جو خانواده در که هنگامی .باشند داشته خود فرزندان های رشدی ویژگی از صحیحی شناخت ( والدین،1820شرفی،

 با بهتر سازگاری یا و مشکل آن رفع اعضاء برای تمام شوند، مواجه مشکلی با خانواده اعضاء هرگاه باشد، حاکم همدلی و محبت

 (.1821میکنند)نجفی و همکاران، تالش آن،

 

 فرزندان براي بودن مناسب الگوي

 باشد، بیشتر دینی های هویت مؤلفه هب والدین پایبندی چه هر .میباشند کودک الگوهای والدین و دیگر اعضاء خانواده ،اولین

 باشند، هویت داده کودکان به بهتری آموزشهای دینی، مسائل زمینۀ در والدین هر چه و است قویتر نیز کودکان دینی هویت

 میشود. قویتر ایشان، دینی

 :مانند ملی و دینی بزرگ شخصیت های باید باشند، خود فرزندان برای مناسبی الگوهای خودشان باید که این بر عالوه والدین

در  و شده آشنا انسانیت های قله این با فرزندانشان تا و ... را به فرزندانشان معرفی نمود ، پهلوانان،  شهدا دانشمندان، ، معصومان

 (.1822 غفوری، و )سفیری .کنند حرکت قله ها این سمت به خود، زندگی
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 فرزندان توانایی هاي صحیح پرورش

آنها را  ویژه توانایی های خود، رفتارهای فرزندان و روحیات حاالت، به توجه با و استعدادیابی متخصصان با کمک یدبا والدین

 است توانسته شخصی که چنین دهند پرورش برنامه ریزی با را آنها زمانه، و جامعه نیازهای به با توجه و کرده شناسایی

 احساس کند، برطرف را خویش جامعۀ و خانواده خود، نیازهای از آنها، برداری هبهر با و دهد پرورش را خویش ذاتی استعدادهای

 (.1823)کرباسی و وکیلیان، .یابد می دست صحیح هویتی به و می کند شرافت و بودن، عزت مفید

 

 او با بازي و کودك به توجه

 که می کند کودک احساس صورت این در .است او طبیعی نیازهای به پاسخ و او شخصیت احترام به او، با بازی و کودک به توجه

 چنین .دهند می قرار او سطح هم را خود و می کنند همکاری وی والدین با که است توجه مورد و ارزشمند قدر آن او، کارهای

 (.1821شهری، ری دارد)محمدی او شخصیت رشد در مؤثری میسازد و نقش شکوفا طفل در را خودباوری احساسی روحیۀ

 

 خانه از بیرون محیط با کودك کردن آشنا و رحم لةص انجام

 دیگر مزایای از گردد؛ تر پخته اجتماعی هویت و شخصیت دارای او که می شود سبب خانواده از بیرون دنیای با کودک ارتباط

می  آنها و دارد قرار والدین مدیریت و نظارت بهتر تحت و بیشتر آشنایان، و اقوام با فرزندان روابط که است این اقوام با ارتباط

 (.1831)پیروز فر و حسینی، کنند ترغیب مناسب، و شایسته آشنایان با و همنشینی دوستی به را فرزندان توانند

 

 خانوادگی کشمکش از پرهیز

 بروز شوهر، موجب و زن نامناسب برخورد .است مساعد شرایط و مناسب محیط مختلف، استعدادهای احیای و پرورش اول شرط

 اگر اما دارند، کمتری نفس به اعتماد خانوادهای، فرزندان چنین و می گردد اضطراب ها و افسردگی ها جسمانی، ری هایبیما

)سبحانی  میشود آماده جسمی فرزندان و روحی استعدادهای پرورش برای شرایط باشد، آرامش و از محبت سرشار خانه محیط

 (.1823نیا،

 

 ایشان در استقالل حس تتقوی و فرزندان به مسؤولیت سپاري

 منسجم به هویتی ایشان بهتر یابی دست سبب  فرزندان ویژه به  خانواده اعضاء از کدام ، هر حقوق و وظایف نقشها، بودن مشخص

 (.1821 همکاران، و )نجفی است مهم این به ایشان دستیابی مانع وظایف، و ها نقش این نبودن مشخص اما میشود؛ ثابت و

 به راه، این از و آورند بار مستقل فرزندانی کنند سعی باید انجام دهند، را شان فرزندان کارهای خودشان که این جای به والدین

 گفتن و آنها تشویق ایشان با مشورت به ایشان، معقول های آزادی دادن با امر این .کنند کمک مستقل هویتی به در دستیابی آنها

 (.1828د)نجفی،محقق میشو ایشان و ... به مثبت جمالت

 

 حالل زادگی و حالل لقمة به توجه

 عالوه.باشند داشته توجه خود، کار و کسب به باید باشند، شخصیت سالمی و هویت دارای که صالح فرزندانی تربیت برای والدین

 کودک آیندة صیتشخ و رفتار احساس، اندیشه، در نقش مهمی نیز والدت پاکی و حالل زادگی اسالمی، آموزه های بنابر این، بر

 (.1821دارد)محمدی ری شهری، 
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 جمعی ارتباط وسایل از فرزندان استفادة بر نظارت

بی سابقه  حملۀ خویش، های جمعی رسانه از استفاده با خود، اقتصادی و سیاسی فرهنگی، سیطرة حفظ و ایجاد برای غرب امروزه

از  را ایشان کرده، مدیریت وسایل را این از خویش فرزندان استفادة باید لذا والدین .است کرده آغاز دیگر فرهنگ های علیه را ای

 با باید دیگر سوی از شوند، منابع این به ایشان مانع  دسترسی و کرده آگاه مضر های ها و بازی فیلم ها، برنامه سوء آثار و خطرات

 (.1823نمایند )نجفی علمی،  معرفی نیز خود رزندانف به را آنها و بوده آشنا بازیهای مفید های اطالعاتی، پایگاه ها، فیلم

 

 خانواده در فرزندان سنی فاصلة و تولد ترتیب به توجه

 هویت تشکیل چگونگی در زیادی تأثیر شوند، تربیت فرهنگی و خانواده چه در که این حسب بر بچه ها، سنی فاصلۀ و تولد ترتیب

وظیفه ی  کردن واگذار جای به و باشند داشته فرزند بیشتری تعداد ندی،تک فرز جای  به والدین که صورتی دارد. در ایشان

 می یابد کاهش خانواده اقتصادی هزینۀ هم مهم بپردازند، امر این به خودشان مدرسه، و کودک مهد به فرزندان تربیت و نگهداری

 نیازی و کرده برآورده حد زیادی تا را دیگر هم روانی و روحی نیازهای و می شوند بازی هم و دوست هم فرزندان با خود هم و

 واقعی تری و سالمتر شخصیت از و کنند جستجو رایانه ای بازی های در اینترنت و  را خود الگوی و همزاد دوست، که ندارند

 (.1830مجرد، حسینی و )سیاح میشوند برخوردار

 

 اسالمی و ایرانی فرهنگ و هنر با فرزندان کردن آشنا

 فلسفۀ و و اسالمی ایرانی رسوم و آداب و اسالمی ایرانی متعهد و فاخر اصیل، هنر با فرزندان کردن آشنا با انندمی تو خانواده ها

 هم و شوند خود هویت این به کردن ایشان افتخار و فرزندان در ایرانی و اسالمی معیارهای با مطابق هویتی سبب ایجاد آنها هم

 (.1821گردند)رزاقی، فرهنگها سایر برابر در ن ایشا شدن شیفته یا شدن مرعوب مانع

 

 نظارت بر دوستان فرزندان

 یاری خوب، دوست کردن پیدا در ایشان به باید و میشوند دوست با چه کسانی شان فرزندان که باشند مراقبت باید والدین

 (.1831رسانند )پیروز فر و حسینی،

 

 فرزندان میان عدالت رعایت

و   شدن لوس کم بینی، خود کینه، مانند : حسادت،  فراوانی منفی آثار نکنند، رعایت خویش فرزندان میان را عدالت والدین اگر

)سادات  است صحیح هویت به آنها دستیابی و ایشان روانی سالمت سبب میان ایشان عدالت رعایت اما دارد؛ پی ... در

 (.1823موسوی،

 

 هویت یابی دینی

 و دین به خاطر تعلق ادجای با که است جوامع در اجتماعی همبستگی و همگنیکننده  ادجای عناصر ترین مهم از دینی هویت
 هویت در همواره تاکنون، آغاز از ادیان. دارد جمعی هویت گیری شکل در مهمی بسیار نقش جامعه، افراد بین درب مذه

 ای کننده تعیین نقش دین بشری، ازس فرهنگ عناصر ینب در. اند داشته مؤثری و مثبت نقش بشر، به اجتماعی و مدنی بخشی
 عنوان به دین(. 1828و تمدن ساز باشد )منصورنژاد،  رینآف توسعه بخش، حیات تواند می دینی فرهنگ و دارد عهده بر را

 .است رحمط هندوها و بوداییان ، مسلمانان ، یحیانمس ونچ دنیا مردم از بسیاری به بخشی هویت و معنابخشی اولیه منبع

 فراگیر مذهبی های آیین و مناسک به لتمای و اعتقاد آن، به وفاداری و پایبندی مشترک، مذهبی تعالیم و ندی از یبرخوردار
 (. 1831)قنبری و همتی،  است مؤثر بسیار ملی، هویت دهی شکل فرایند در
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 و تعهد دینی هویت نایب سنگ. شود می اطالق میکند پیدا آن با که نسبتی و دین با انسان ی رابطه به که دینی هویت
 هویت دستاوردهای مهمترین. است دینی ی جامعه و دین به تعهد و تعلق احساس دهنده نشان دینی هویت. است پایبندی

 شرفی،) است جهان به بخشیدن معنا و اعتقادی وحدت زندگی، به بخشیدن جهت بنیادی، پرسشهای به دادن پاسخ دینی

1821 .) 

 

 ان کودک تربیت دینیکتاب و 

وجه به دین و تربیت دینی همواره به عنوان یکی از مسائل مهم در نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است و دین در طول حیات ت

بشری در زندگی انسان ها حضور داشته است وآنچنان این موضوع از اهمیت برخوردار بوده که خداوند متعال پیامبران زیادی را 

ت دینی انسان ها و جلوگیری از انحراف بشر به طرف غیر الهی، ارسال نموده است. این خود برای ارائه دین وتقویت و تربی

بیانگر اهمیت این مسأله مهم است. در عصر کنونی نیز مهمترین علت افزایش نابهنجارهای اجتماعی وروانی، فاصله گرفتن بشر 

ن بست های سیاسی، اجتماعی، وفرهنگی و ... را احیا و از دین می باشد و صاحب نظران واندیشمندان تنها راه خروج از این ب

گرش به آموزش های کودک، که باید حاوی برنامه های آموزشی و ن (. 1821ر به سوی دین می دانند)سادئی،بازگشت مجدد بش

 هاما به منزلاز نظر سطح چندان گسترده نیست،  کودکانپرورشی مدونی باشد، اهمیت بسیار دارد. اگر چه در کشور ما، آموزش 

آموزشی کودک و به سبب تاثیر مهمی که در شکل گیری شخصیت او دارد باید برنامه هایی هدف دار و تدوین  هاولین تجرب

یافته داشته باشد تا تمام جنبه های رشد و تکامل کودک را در بر گیرد. اگر اوقات کودک در مراکز آموزشی پیش دبستانی، اعم 

ی ها، صرف کارهای غیر هدف دار و پیش بینی نشده گردد و نقطه آغاز و پایان برنامه ها معین از مهدهای کودک یا آمادگ

نباشد، عالوه بر وارد آوردن آسیب های آموزشی رسمی که آماده سازد، ممکن است تصویر نادرستی از مدرسه در ذهن او القا 

عقاید و نظریات جاری در زمینه رشد کودک  هه وسیلتا حدود بسیار گسترده ای ب آموزشیکند. امروزه برنامه های مراکز 

دغدغه درونی و دل مشغولی دایمی همه دلسوختگان  . (1820، سعیدی رضوانی و بینقی) حمایت شده و از آنها الهام می گیرند

فضایل دین و آموزه های دینی آن است که نسل جدید جامعه را به برکت تربیت دینی، نسلی مومن به ارزش ها و عامل به 

اخالقی و احکام الهی بارآورند. همه ما بر اهمیت و ضرورت تربیت دینی واقفیم و بر این باوریم که اگر جامعه زندگی خود را بر 

شود،  مدار دین و خداباوری معنا کنند، سالمت سعادت جامعه در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تضمین می

کند، جامعه ای است که راستگویی و درستکاری، سعه صدر و بلندنگری،  شد و دینی رفتار میجامعه ای که دینی می اندی

زند و  محبت و مهربانی، عشق، ایثار و گذشت، استقالل و آزادی، هنر و هنرورزی و صدها فضیلت بزرگ دیگر در آن موج می

 مجالت (. 1820دگی حس می کند)کریمی، ها خوشبختی و پیشرفت واقعی خود و جامعه خویش را در لحظه لحظه زن انسان

 ایجاد خود مخاطبان در را شده بندی زمان و منظم مستمر، خواندن عادت هستند که هایی خواندنی زمره در نوجوانان و کودکان

 (.1828 ایاغ، )قزل برخوردارند خاصی جذابیت از آنها بودن تازه و تنوع مطالب دلیل به می کنند و

با مضامین دینی و قرانی می باشد و بهترین ش مذهبی کودکان استفاده از کتاب ها و مجالت کودکان از راه های مهم پرور

برای پرورش حواس کودک از وسایل متعددی استفاده می شود که شیوه به جای تعلیم مستقیم، تقویت حواس آنها می باشد. 

. وقتی متن با تصویر همراه می شود تاثیر آن بر کودک، هستند، می باشدمهمترین آنها کتاب های کودکان که با تصویر همراه 

بیشتر از زمانی است که تنها با متن سروکار دارد و این امر نشان دهنده اهمیت فراوان کتب تصویری کودکان می باشد. 

ویر به منظور موجود در نوشته های مربوط به کودکان، با استفاده از تصبه بیان مفاهیم  کمک تصویرسازی برای کودکان یعنی

 (. 1821القای هر چه موثرتر مفهوم نوشته و نفوذ هر چه بیشتر آن در کودک )اسالم نژاد، 
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 یافته ها

 هویت یابی نقش خانواده در 

 عاطفی، مادی، نیازهای میتواند که است هایی گروه ترین طبیعی از یکی و جامعه هر اصلی نهادهای و عمده ارکان از خانواده

 ترین صمیمانه کانون و انسانی عواطف بروز مبدا اجتماعی واحد این. نماید طرف بر را انسانها معنوی نیازهای مچنینه و تکاملی

 خانواده رشد و سالمت به وابسته جامعه هر بالندگی و سالمت که است اندازه به خانواده اهمیت است فردی بین تعامالت و روابط

 یک عنوان به خانواده(. 1838)عمادی،  است نیامده پدید خانواده تاثیر از فارغ اعیاجتم آسیبهای از یک هیچ و است آن های

 بر و زمان طی در کودکان هویت اگر. دارد عهده بر را ارزشها انتقال و پذیری جامعه امر که نهادی قویترین و سازی هویت منبع

 وی روانی تعادل سازند، جدا دیگران از و شناسندب را خود بتوانند و بگیرد شکل اجتماعی برخورد از حاصل تجربیات اساس

 منزوی و گیر گوشه مردم با تماس جای به کودک و گردد اعتماد جایگزین اعتماد عدم و سرخوردگی اگر ولی میشود، تضمین

 و هماهنگی شود، خود نقش در ابهام دچار مثبت، هویت تشکیل و خودآگاهی جای به و گراید رکود به تحرک جای به و شود

 برابر در آنان عصیان و خود والدین با کودکان ستیز و مخالفت. میشود دچار هویت بحران به و میخورد هم به وی روانی تعادل

 ها خانواده عملکرد این است؛ سایرین از خویش هویت نمودن جدا و هویت تثبیت برای دیگران دخالتهای و قدرتها و ارزشها

یوسفی )ایروانی و  باشند می او خانوادهکودکی  هر واقعی سرنوشت کننده تعیین که چرا ،میدهد شخصیت کودکان به که میباشد

 (. 1822حمیدی، 

 

 هویت یابی از طریق متون دینی 

با وجود افزایش و شدت یافتن فرایندهای توسعه و نوسازی در تمام ابعاد خود، بر خالف برخی تصورات که مذهب را در نتیجه 

، محو شده می پنداشتند ، دین همچنان منبع مهمی برای هویت و معنا بخشی در جهان متجدد و  تداوم روند تجرد گرایی

آشفته به شمار می رود . دین به عنوان منبع اولیه معنا بخشی و هویت بخشی به بسیاری از مردم دنیا مطرح است. برخورداری 

و تمایل به مناسک و آئین های مذهبی فراگیر در فرایند شکل از دین و تعالیم دینی مشترک پایبندی و وفاداری به آن ، اعتماد 

دهی هویت دینی بسیار موثر است . تربیت دینی صحیح در طول دوران کودکی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از 

 ناهنجاری های رفتاری و رشد اندیشه ای دینی و تقویت باورهای اعتقادی در فرد است. 

در سالهای اخیر بسیار بحث انگیز شده است، احساس هویت ، احساس کمی بودن، بالیدن به ارزش های  موضوع هویت دینی

 (8: 1821دینی یکی از نیازهای بسیار مهم در عصر حاضر می باشد ) علیرضایی، 

نها به وحدت دوران کودکی با انواع آشفتگی های روحی و روانی همراه است، برای نجات کودکان از این آشفتگی و تبدیل آ

شخصیت در آینده، نیاز به تدوین برنامه های دینی مناسب است . محققان از مدتها پیش متذکر شده اند که دین منبعی برای 

آرامش است و برای انسان ، هدفمندی و احساس کنترل شخصی به ارمغان می آورد . افراد هنگام مواجهه با بحران، از راه حل 

د، بنابراین ، ایمان مذهبی منبع یک نیروی مهم و اثر بخش به هنگام مواجهه با بحران است . به های دینی استفاده می کنن

نظر می رسد دین کامل ترین پاسخها را برای کیستی و چیستی انسان ارائه می کند. در تمام جوامع به خصوص جوامع دینی 

ست. از طرفی هویت افراد یک جامعه متأثر از منابع مفاهیم موجود در دین نقش اساسی در شکل گیری هویت انسانی داشته ا

فرهنگی متفاوتی از جمله خانواده، نظام آموزش و پرورش ، دوستان و همساالن و رسانه های جمعی و... است که یک موضوع 

ه بر آن مهم و قابل توجه است . با توجه به نقش حساس و مهم دین ضرورت توجه به موضوع کودکان را تبیین می کند و عالو

واقعیت های موجود، از حیث رشد کودکان نیز بر اهمیت مساله افزوده می شود . بنابراین بایستی به مساله هویت کودکان در 

 (1831حیطه های مختلف اهمیتی بیش از گذشته داده شود و به انان برای یافتن هویتی سالم یاری شود )مهنا،

 که گونه همان بنابراین، .دارد مؤثر و کارآمد صحیح، روشهای و اصول ارگیریک به و شناسایی به نیاز دینی مفاهیم آموزش

 های روش و اصول شناخت است، مسلم امری دینی مفاهیم آموزش سازی در بهینه کودکان های توانایی و ها ویژگی شناخت

 تربیت دینی و آموزش در مهم منابع از یکی (. 1828 پور، )مقدسی دارد ضرورت نیز کودکان دینی آموزش مفاهیم به مربوط

 که صورتی در .کنند می استفاده آنها از دینی مفاهیم انتقال برای مربیان یا اولیاء که معموالً هستند مجالت و ها کتاب کودکان،
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 زندسا فراهم کودکان پرورش دینی برای مناسبی زمینه توانند می باشد، هماهنگ کودکان فطری و کودکانه عالم با ها این داستان

 ( 1838 احمدی، و پور )کریمیان

 سهولت بر افزون مجالت .است طبیعت کودکان و مجله ساختار و کیفیت از ناشی آنها به توجه و مجالت از کودکان استقبال

 قابل جا همه در می باشد ، حواس تمرکز و ذهن حضور نیازمند کمتر آنها که مطالعۀ هستند متنوعی مطالب دارای دسترسی،

 کودکان دلیل مجالت همین به دارند؛ سازگاری نیز کودکان دقت زمان بودن کم و تمرکز ضعف و رشدی با مسائل و بوده خواندن

 پیامبران، با مرتبط های اخالقی مانند داستان داستانهای نوجوانان، و کودکان مجالت (.در1823 دارند )حجازی، ای ویژه جذابیت

 ابزاری گوناگون، سبکهای با داستان و قصه شک، بی. گرفته است قرار توجه مورد وله هامق سایر از بیش اخالق و معصومان فضائل

 ترین وسیله بزرگ داستان رود. می شمار به ضمنی یا صریح های صورت به دینی انتقال مفاهیم برای تأثیرگذار و مهم بسیار

 نفس، عزت مانند پسندیده و خصایل ایاسج داستان، .است کودک در پسندیده و مطلوب خصلت و خوی و پاک وجدان ظهور

 تکوین برای غیرمستقیم روش بهترین خود این که دهد پرورش می را همدردی قلب، رقت ایمان، جرئت، شهامت، شجاعت،

 و برده پی ن داستا آموزشی و تربیتی ارزش به درستی به کودکان مجالت رسد می نظر بنابراین، به .است عالی و صحیح اخالق

 (.1830اند )محمدی، کرده آنها در مفاهیم این کردن درونی و کودکان به دینی مفاهیم نتقالا سعی در

 ترین مهم از یکی .است گرفته قرار توجه مورد ها مقوله و موضوعات دیگر از دین، کمتر فروع با مرتبط مفاهیم ، کودک مجالت در

 ظرفیت با ای رسانه های و پیام محتوا تناسب است، مطرح یگروه های رسانه طریق از کوکان دینی تربیت در حوزه که مباحثی

 و شناختی تحول و رشد مختلف مراحل در معتقدند کودکان پژوهشگران .است نوجوانان و کودکان رشدی های توانایی و ها

 مفاهیم به این از کودکان درک میزان باید مفاهیم انتقال در بنابراین، .هستند ای های ویژه محدودیت و ها ظرفیت دارای عاطفی

 شرایط با کمتری تناسب غیره، و حج زکات، خمس، دین، مانند فروع از برخی اینکه به توجه با .گیرد قرار توجه مورد جدی طور

 مقول به توجه هرچند .است توجیه قابل زیادی حدود تا مقوله این به کم توجه دارند، بنابراین، کودکان معنوی نیازهای و سنی

 (.1831دارد )سلیمانی و همکاران، ضرورت کامالً غیره و منکر از نهی و معروف به امر روزه، ماز،چون ن ههایی

 

 گیري بحث و نتیجه
 به ایشان یابی دست در فرزندان به کمک برای خانواده .میسازد متمایز دیگر افراد از را فرد که میشود گفته صفاتی به هویت

 به کردن محبت فرزندان، الهی دانستن امانت و هدیه فرزندان، برای مناسب نام بانتخا راه کارهایی از جمله، هویت صحیح

و .. را  برای فرزندان بودن مناسب الگوی همیاری، و تفاهم کودک، در ایمان فرزندان، پرورش شخصیت به احترام فرزندان،

 به. است زمین بوده ایران مربیان و والدین ممه های دغدغه از یکی همواره نوجوانان و کودکان دینی تربیت پیشنهاد می نماید. 

 به ادامه در تربیت، این .شود می نیز شروع وی دینی تربیت میشود خوانده نوزاد گوش در اذان که ای لحظه همان از که طوری

 فاهیمم انتقال برای مهم ابزارهای از مجالت و متون یکی .کند می ادامه پیدا جامعه و مدرسه در رسمی غیر و رسمی طور

به  غیره و مقاله شعر، داستان، قالب در دینی مضامین مجالت این در .آیند می شمار به و نوجوانان کودکان به دینی و اخالقی

  .شود می عرضه نوجوانان و کودکان مناسب سبک و زبان

 مذهبی و دینی اورهایب به توجه ویژه کودکان، به خود مخاطبان قبال در مکتوب های رسانه های رسالت ترین مهم از یکی

دینی  تربیت در انکاری غیرقابل نقش مطالب، تنوع و جذابیت از برخورداری دلیل به کودک مجالت میان، این در .آنهاست

 از مهمی بخش ابزارهای آموزشی ترین مناسب حال عین در و مهمترین از یکی عنوان به ها داستان .دارند خود مخاطبان

 دهند. می شکیلت را نوجوان و کودک مجالت

 

 

 

 مفاهیم و مضامین ارائه در کودکان و عاطفی شناختی های ویژگی رعایت بلکه دینی، مفاهیم به توجه کمیت نه است مهم آنچه

 محدودیت و ها ظرفیت گرفتن نادیده معنی به انتزاعی، سطح در مفاهیم دینی ارائه و ها ویژگی این به توجهی بی .است دینی
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 و تناسب میزان زمینه شود در می پیشنهاد بنابراین، .است شده ارائه های آموزش ناکارآمدی در نهایت و کودکان ذهنی های

 بر مؤثر عوامل نیز و کودکان رشدی و سنی با شرایط گروهی مختلف رسانه های طریق از شده ارائه دینی های پیام مطابقت

 .شود نجاما جدی پژوهش های کودکان دینی توسط و اخالقی های پیام پذیرش

 

 تشکر و قدردانی
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن 

نتوانند. و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین 

  ...دشمنان ایشان تا روز رستاخیزپیوسته بر 

که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من  اربابی سرجو عزیز اهلل  آقای دکتراز استاد 

باشد که این ؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم ،به نتیجه مطلوب نمی رسید مقالهبدون مساعدت ایشان، این  ودریغ ننمودند 

 . ردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گویدخ
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