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اين مقاله به بررسي اسيب شناسي وضعت موجود پيش دبستاني و فرآيند هويت يابي پرداختهه و بها اسهتناد بهه سه ناني اه ا هه و
صاحب نظران داخلي و خارجي فرآيند هويت يابي كودكان مورد نقد قرار گرفتهه اسهت و اشهارد شهدد كهه دورد

پهيش دبسهتاني
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مه ترين مرحله شكل گير ش صيت فرد است و به تعبير فندانسيون ش صيت مي باشد كهه اگهر خهون شهنايبند ن هود در

آيندد دچار م كل مي گردد .اگر در دوران كودكي حس كنجكاو را سركون نكنيم و بها شهيود منيقهي بها آن هها
برخورد كنيم در آيندد بزرگاني چون سعد
دبستاني به عنوان موثرترين دورد

حافظ اني هتين و ...خهواهيم داشهت لهيكن اه يوهت دورد پهيش

c
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شكل گير ش صيوت مورد غفلت قرار گرفته و ناپيداترين جزء ش صهيت

هر فرد است .ه چنين اشارد شدد كه هر فرد بر مبنا فيرت الهي متولد مي شود و اين والهدين هسهتند كهه

A

فرد را يهود يا نصراني مي كنند .آموهش ها غلط موجب شدد تا ش صيوت به عنوان يك كها مهورد خريهد و
فروش قرار گيرد و باهار تعيين كنندد نوع كيفيت قي ت و چگونگي ش صيوت است .افراد با اطهعع اه قي هت
باهار به فروش ش صيوت خود اقدام مي كنند .در آخر راهكارها و پي نهاداتي به مسئولين و دست اندركاران دورد
پيش دبستاني جهت بهبود وضعيت دورد

پيش دبستاني ارا ه شدد است.

واژگان كليدي :پيش دبستاني هويت هويت يابي.
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مقدمه
مه ترين مرحله شكل گير ش صيت انسان ها دورد

پيش دبستاني است در واقع پايه و اسها

ش صهيت افهراد در ايهن دورد

شكل مي گيرد .به تعبير مي توان اين دورد را فندانسيون ش صيت ناميد .اگر اين فندانسيون خون شهناي بنهد ن هود ه اننهد
يك ساخت ان در آيندد متزلزل خواهد بود .اين دورد مي تواند مقدمه خوبي جهت آموهش مهارت هها سهادد بهه كودكهان پهيش
دبستاني باشد .كودكان در اين دورد اه والدين خود الگو مي گيرند و آن ها اولين معل ان او و به تعبير اولين رهبر او هستند .اين
دورد مقدمه ا برا ورود به دنيايي بزرگتر است .كودكاني كه وارد نظام آموهشي ما مي شوند دار طيف گسهتردد ا اه تنوعهات
هباني هيستي خانوادگي فرهنگي و اجت اعي هستند و در بدو ورود به پايه اول ابتدايي با شرايط يكسان مواجهه نيسهتند .يكهي اه
راد ها ب رخورد با چنين وضعيتي استفادد اه فرصت پيش دبستاني است تا برخي اه جنبه ها رشد بهرا ورود بهه نظهام رسه ي
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آموهش فراهم گردد« .دورد پيشدبستاني سپر و محافظ قابل اط يناني است كه ميتوان آن را مقابل نابرابر ها آموهشهي موجهود
بين كودكان بهكار گرفت؛ چه نابرابر ها ناخواسته ه انند متولدشدن در خانواددا كه سيح اجت اعي-اقتصاد نامناسبي دارد و
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يا متولدشدن در خانوادد ا كه فاكتورها خيرپذير با يي دارد مثل اعتيهاد والهدين تهكوالهدبهودن و بهيكهار والهدين و چهه
نابرابر ها و فقرها تجَ ُعي حاصلشدد در طول چهار سال اوليه هندگي» ( .طعيي  )4931در اين مقاله به بررسي وضع موجهود و
آسيب ها هويت يابي دورد پيش دبستاني و فرآيند آن مي پرداهيم و در نهايت راهكارهايي ارا ه مي شود.
هويت و فرآيند هويت يابي

o
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فرآيند هويت يابي اه بدو تولد آغاه مي گردد و در دوران نوجواني به اوج خود مي رسهد(روتهرام 4و بهور

اهراهن ا)  .اگر چه اوج فرآيند هويت يابي در دوران نوجواني است اما بسترها آن در دورد

2

و ه كهاران  2۰۰4بهه نقهل

ابتدايي شكل مي گيرد لهذا توجهه بهه

اين دورد بسيار مهم و ضرور است .فرآيند هويت يابي دورد س تي است و نياه به فعاليت جستجو و هح هت دارد .هويهت چيهز
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نيست كه والدين جامعه و ديگران به كودك ديكته كنند؛ يا فقهط بها دنبالهه رو اه ديگهران ايجهاد شهود .ارهش و جايگهاد بحه
«هويت» بي نياه اه ارا ه دليل است و ليكن به ذكر موارد اكتفا ميشود .بر اسا

قاعدد عقلي در تعريف «ا شياء باضدادها» يعنهي

«هرچيز با ضدش شناخته ميشود» .كافي است توجهي به آثار پيامدها و نتيجه ناگوار «فقدان هويت» داشهته باشهيم و اه ع ه
رنج و درد كه جوانان بي هويت احسا

A

مي كنند آگاد شويم ه چنين ب ش قابهل تهوجهي اه افسهردگيهها احسها

پهوچي و

درون تهي شدنها و روهمرگيها نتيجه بي هويتي است (ع اد و نظرپور  .)49۳۱گعسرمعتقد است كه هويت اه نياه بهه احسها
جدا و مت ايز بودن اه ديگران شكل مي گيرد به نظر او اين نياه تنها نياه رواني و اساسي انسان كه ه ه

مردم در ه ه

فرهنگ ها اه بدو تولد تا مرگ دارا هستند مي باشد ( .ويليام گعسر  43۳2به نقل اهدان ور)49۱3

برهونسكي هويت را "خود ساخته شدد" مي نامد .هويت اه ديدگاد و ه انند چارچون ش صي محسون مهي شهود كهه بهه منزلهه
منبعي برا تفسير تجارن مورد استفادد قرار مي گيرد .برهونسكي برا ميالعه شباهت يا تفاوت افراد در شكل دهي فرايند هويت
سه سبك هويتي را شناسايي كردد است؛ اين سبك ها عبارتند اه؛ سبك هويت اطععاتي سهبك هويهت هنجهار و سهبك هويهت

- Rotram
- Bourse
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مغ وش -اجتنابي  .افراد با سبك هويت اطععاتي آگاهانه و به طور فعال به جسهتجو اطععهات و ارهيهابي ان هها مهي پرداهنهد و
سپس اطععات مناسب خود را مورد استفادد قرار مي دهنهد( .برهونسهكي  )4333افهراد كهه اه سهبك هويهت هنجهار اسهتفادد
مي كنند در مواجهه با موضوعات هويت و تص يم گير ها با انتظارات افراد مهم و گرود ها مرجع ه نهوايي مهي كننهد .آن هها
صي هستند و اه بيرون كنترل مي شوند و انعياف ناپذيرند .و افراد بها سهبك هويهت سهردرگم-

دارا اهداف شغلي و آموهشي م

اجتنابي در ه ه موارد تعلل و درنگ هياد دارند و تا حد م كن سعي در اجتنان اه پرداختن به موضوعات هويت و تص يم گيهر
دارند اگر اين تعلل طو ني مدت باشد تقاضا موقعيتي و محييي باع واكنش رفتار در آن ها مي شود(.

(Berzonsky- Sullivan,

1992

هوي ت يابي مسير پرپيچ و خ ي است كه در آن نوجادن به س ت پذيرش ارهش ها والدين و جامعه پيش مي رود و در ايهن ميهان
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مع و با بهرد مند اه هوش معنو " كه اه نظر هورهال و مارشال هوشي است كه با ن هان دادن مناسهب تهرين راد بهه افهراد بهه
هندگي شان معنا و مفهوم ع ي تر مي ب

د" مي توان اه يك سو با ناشناخته ها و وقايع پهيش بينهي ن هدني مواجهه شهد و اه
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سو ديگر با پاسخ به سوا ت فلسفي در بارد هندگي و درك واقعي آن ها به جريان بعضا دشوار هنهدگي معنها و مفههومي ع يه
ب

يد و آن را ارهش ند كرد (هورهال و مارشال  2۰49به نقل اه عابديني و م بكي .)4934

هويت ؛ فرايند است كه در آن امر ج عي و فرد در يك قالب جا مي گيرند و تضاد است دروني و بروني كه حاصل شناسايي

o
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است اه سو مج وعه مفاهيم فرهنگي مانند اخعق محدود مي شود  .هويت دارا خاستگاهي است كه اه بيرون تح يل مي شهود
و ما آن را بي آنكه فرص ت انت ان داشته باشيم تصاحب مي كنيم  .اما هويت حقيقي نوعي آفرينش است كه فرهنگ خودرا اسهتعع
ب

يم .

iv

رابية ه ي گي ما با جهان و ديگران كه رابيه ا متامل و با واسيه است هويت ما را ت كيل مي دهد ما با كسب شهناخت ههايي
كه اه منابع گوناگون بدست مي آيد وجود خود را غنا مي ب

يم و اين شناخت ها هويت ما را نيز مي ساهد  .هويت بدون خود نيهز

h
c

ناموجه است .هويت اجت اعي ما حاصل فرايندها دروني خود ما نيز هست و در كنار ذهن كه منبع فرهنهگ اسهت بهه هويهت مها
شكل مي دهند  .ذهن و خوي تن دو گردابي هستند كه در هويت جار هستند و آنها اه ديدگاد جنكينهز 9بايسهتي در چها رچهون

r
A

الگو دروني ه بروني فهم كرد( .جنكينز  49۳4ص ) 56

معصدرا ك ال نفس هر انسان را در وصول به تجرد عقلي او ميداند كه پس اه گذشتن اه مراحل سهه گانهه نفهس (نبهاتي حيهواني
انساني) حاصل ميگردد .تصوير كه معصدرا اه هويت انسان و فرايند شكلگير آن ارا ه ميكند بر بعد باطني و آخرتي انسان بسيار
تأكيد دارد .و معتقد است ارا ه هرگونه شناخت اه هويت انساني بدون توجه به اين بعد اه انسان كه مربوط به آخرت است ناقص و
نات ام خواهد بود(.بيدهند و نوروه

)493۰

معصدرا با استناد به قرآن به اين نتيجه مي رسد كه انسان يك موجود پايان يافته نيست و در قالب نوع خود محدود و محصور ن ي
شود .انسان بر خعف موجودات ديگر شيء معين نيست به تعبير ديگر حقيقت انسهان فعليهت او نيسهت بلكهه امكهان هها بهي
نهايتي كه در پيش رو دارد هويت او را ت كيل مي دهد( .ه ان)

- Jenkins
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فضا مفهوم ي هويت پيوسته در تردد بين بنيادها روان ناسي و جامعه شناسي قهرار دارد .اريكسهون هويهت را بهه صهورت يهك
احسا

نسبتا پايدار اه يگانگي خود تعريف مي كند .يعني عليرغم تغيير رفتارها افكار و احساسات برداشت يك فرد اه خود ه وارد

م ابه است(.بيابانگرد )49۱5

برگر و لوك ان هويت را دربر گيرندد ه ه نقش ها و گرايش ها فرد مي دانند كه در طول مدت اجت اعي شدن دروني شهدد انهد.
به عبارت ديگر هويت اه نظر آن ها اه طري فرآيند اجت اعي شدن شكل مي گيرد باقي مي ماند تغيير مي كند يا حتي در نتيجهه
روابط اجت اعي اه نو به وجود مي آيد( .برگر و لوك ان  4931ص )295

اهميّت دوره ي پيش دبستان
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شك نيست كه دورد پيش دبستان مه ترين دورد برا شكل گير ش صيت افراد اسهت و ه هان طهور كهه همينهه آمهوهش هها
مدرسه ا در اين دورد آغاه مي شود همينه شكل گير ش صيت نيز در اين دورد آغاه مي شود .بچه ها بر اسها
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بينند ياد مي گيرند و ع ل مي كنند نه بر اسا

آنچهه كهه مهي

آنچه كه ما به آن ها مي گو يم .با گفهتن اينكهه بچهه هها خهون باشهيد درو

نگو يد كار نيك انجام دهيد و ...آن ها خون ن ي شوند بلكه بر اسا

آنچه كه درخانوادد اه والدين در مدرسه اه معل هان و دانهش

آموهان (بي تر اه معل ان) در جامعه اه ديگر انسان ها و در ساهمان ها اه مديران و ه كاران مي بينند ياد مي گيرند و پيهرو مهي
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كنند .نكته درخور تامل اين است كه قبل اه هفت سالگي دورد رفتارساه است يعني كودكان در اين مرحله رشد رفتار خهود را اه
بزرگ ترها الگوبردار مي كنند  .اصيعح تقليد بي ترين ظهور و فراواني اش در اين مرحله اه رشد محق مهي شهود؛ ه انيوركهه
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طوطي الفاظ را دريافت مي كند و پس اه مدتي م ارست تكرار خواهد كرد كودكان نيز الفهاظ و رفتهار را بهدون توجهه بهه ع ه
مفاهيم آن در قالب تقليد اه بزرگ ترها در محيط پيرامون خود به سهولت فرا مي گيرند .جالب اين جاست كه برا آن ها تقليهد اه
بزرگ ترها بسيار شيرين و لذت ب ش است .وقتي دختر پيش دبستاني م اهدد مي كند كه مادرش بهه ن هاه ايسهتادد چهادر مهي
پوشد و به ن اه مي ايستد  .ميلب ديگر اينكه اه نظر اعتقاد

c
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صرف نظر اه اينكه بهرا قبهل اه تولهد دسهتورات م

صهي جههت

تربيت فرهند وجود دارد ليكن آنچه در اين مقاله كانون توجه است مراحل رشد و هويت يابي برا دوران كودكي است.
اه پيامبر اسعم ص نقل شدد است كه  :كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اَلْفِيْرَةِ وَ إِنَّ َا أَبَوَادُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُ َجِّسَانِهِ (حلّي و اسهد 41۰۱ق)

يعنى«:هر نوهادى بر اسا

A

فيرت توحيدى متولد مىشهود ايهن پهدر و مهادر اوينهد كهه وى را يهودى يها مسهيحى و يها مجوسهى

مىن ايند» حضرت علي فرمودند " :العلم في الصغر كالنقش في الحجر" در كودكي آموهد ها ماندگار مي شود.
به عقيدد پژوه گران اگر دوران كودكي حس كنجكاو كودكان را سركون نكنيم و با شيود متناسب و منيقهي نياههها آن هها را
پاس گو باشيم قابليت ها يادگير و رشد ه ه جانبه آن ها را به خوبي مي توانيم بسترساه كنيم به گونهه ا كهه در سهومين
مرحله اه رشد ( 46سالگي تا  2۰سالگي) بزرگاني چون حافظ سعد

انتي تين و ..خواهيم داشت .بي ترديد اولهين جايگهاد حها ز

اه يت در شكل گير انسان و تربيت نسل ها خانوادد است .و متعاقب آن نوبت به دستگاد ها رس ي و حاك يتي متولي تعلهيم و
تربيت خواهد بود.
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بارونز و ه كاران در تحقي خود به اين نتيجه رسيدند كه در پيش دبستاني ها مي توان كودكان تيز هوش را شناسهايي كهرد و آن
ها را برا آيندد تربيت كرد .ه چنين كودكاني كه دورد پيش دبستاني را سپر مي كنند شرايط بهتر برا ادامه تحصهيل دارنهد
نسبت به كودكاني

كه اه اين دورد محروم بودد اند(Burns , 2016(.

ريچي و ه كاران د ر تحقي خود به اين نتيجه رسيدند كه در دورد پيش دبستاني مي توان كودكاني كه در معرض خيهر م هكعت
خواندن هستند را شناسايي كرد و قبل اه ورود به دورد ابتدايي م كل آن ها را برطرف كرد .اين تحقي
خواندن بود كه  29۰كودك را اه ك ورها م تلف مورد بررسي قرار دادند.

غربالگر جههاني بهرا

)(Ritchey , 2010

پيامبراكرم ص فرمودند" :وا بر فرهندان در آخر همان اه دست والدين ان" اين گفته مسئوليت والهدين را ن هان مهي دههد هيهرا
والدين اولين نظام آموهش و پرورش طفل مي باشند .و اه آنجا كه دوران طفوليت اه تولد تا  ۱سالگي بي ترين تهاثير پهذير بهرا

D
I

تكوين ش صيت انسان مي باشد و نزديكترين عوامل تاثير گذار در امر تربيت والدين هستند؛ چنانچه به وظايف الهي خهود نسهبت
به تربيت او د وقوف كامل داشته باشند بي ترين خدمت را به او در جهت رشد خواهند داشت  .بي هترين خهدمت والهدين وقتهي

S
f

محق مي شود كه تربي ت وف فيرت فرد انجام شود .اه آنجا كه متاسفانه اكثريت قريب به اتفهاق والهدين اه دانهش هم و مههارت
ها كافي برا تربيت فرهند برخوردار نيستند بدين لحاظ در امر تربيت فير فرهنهدان خهود توفيه چنهداني ندارنهد .اه ايهن رو
فيرت پاك فرهند با ك ال تاسف تحت تاثير سعي و ععي والدين و كردار و رفتار آن ها قرار مي گيرد و ناخودآگاد شگل گيهر

o
e

ش صيت او با ش صيت فيريش فاصله خواهد گرفت .هر ساخت اني هر انداهد بزرگ باشد جرم تكيهه اش بهر شهالودد آن اسهت و
هيربنا و فندانسيون هر ساخت ان بار عظ ت ساخت ان را به دوش مي ك د ليكن ناپيداترين جزء ساخت ان است .اين چنين اسهت

v
i
h

كه ناپيداترين عاملي كه ش صيت فرد بر آن استوار مي باشد تربيت دوران طفوليت اوست كه البته ناپيداترين جهزء ش صهيت ههر
فرد است.

در عصر ما دستگاد ها متولي تعليم و تربيت چه در ب ش خصوصي و چه در ب ش دولتهي مع هو سهه ي اه تربيهت را در دوران
كودكي به عهدد مي گيرند و در اين امر با والدين م اركت مي كنند .البته بي ترديد ه انيور كه اكثريت قريب به اتفهاق والهدين اه

c
r

رموه و فنون تعليم و تربيت كودك بي خبرند دستگاد ها رس ي نيز (دولتي و غيردولتي) كهه در امهر تربيهت كهودك بها والهدين
م اركت مي كنند ني ز اه رمز و راه ها تربيت دوران كودكي بي اطعع هستند و مصيبتي كه به كودك عايد مهي شهود اه دو منبهع

A

منزل و بيرون منزل وجود منزد فرهند به شكل ناميلوبي بارگذار مي شود و بعدها بر اين پايه ش صيت او شكل خواهد گرفت.
شايان توجه است كه در  ۱سال اوليه كودك كه دورد
الگوها نه چندان ميلون شكل گرفته است كه در دورد

رفتار ساه اوست و همان الگو پذير اش مي باشد رفتار او بها م هاهدد
 ۱ساله

بعد آنچه فرا گرفته برا او به صورت عادت درمهي آيهد .اه

آنجا كه گفته اند "خ ت اول چون نهد مع ار كج تا ثريا مي رود ديوار كج" با ه ان هاويه كوچكي كه در طفوليت و شكل گير
رفتار كودكان به وجود مي آيد در مراحل بعد رشد اين فاصله بين وضع موجود و وضع ميلون بي تر مي شود.
وضع موجود
وضع ميلون
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اين غفلت وضع موجود را بوجود آوردد است  .اگر فرهندان ما با والدين سرساهش ندارند و شكاف بين نسل ها بهه وضهوح م هاهدد
مي شود راد دور نرويم اين ث رد

فاصله ا است كه در طفوليت در فيرت آن ها ايجاد كردد ايهم و آن هها را اه فيهرت الههي

شان دور ساخته ايم.
اينك مي واهيم مثل سه ضلعي رشد را مورد بررسي قرار دهيم كه ضلع اول دورد پيش دبستاني است و دورد رفتارساه مي باشد
ضلع دوم اه  ۱تا  41سالگي است كه در اين مرحله عادات شكل مي گيرد و رفتار به عادت تبديل مي شود .و ضلع سوم يها قاعهدد
مثل

اه  41سالگي تا  24سالگي است و هماني است كه اعتقادات فرد نضهج پيهدا مهي كنهد و شهكل مهي گيهرد كهه البتهه دوران

فراگير چرايي و فلسفه اعتقادات است .آگر آموهش ها درستي به افراد ارا ه ن ود اخعق كاسب كارانه پيدا مهي كننهد و مسهئله
اصلي آن ها در نياهمند ها حقير اوليه شان خعصه مي شود و در گذران امورات هندگي شان مسئله اصلي ميز نام و نان مهي

D
I

شود هيرا جامعه به آن ها آموخت كه ش صيت يك كا ست؛ يك كا

قابل عرضه به باهار كا يي كه تابع عرضه و تقاضها

بهاهار

است .باهار تعيين مي كند كه امروه متقاضي چه نوع ش صيتي چه كيفيتي چه قي تي و با چه شهراييي اسهت .ش صهيت قابهل

S
f

آموختن نيست بلكه قابل يادگير است .ما ن ي توانيم به بچه ها بياموهيم كه دارا چه ش صيتي باش بلكه او خود مي آموهد كهه
دارا چه ش صيتي باشد.
فرآيند هويت يابي

o
e

واية هويت يا  Identityري ه در هبان تين دارد و اه  Identitasكه اه  Idemري ه مي گيرد به معنا « م هابه و يكسهان»  .ايهن

v
i
h

وايد در يك معنا به ويژگي يكتايي و فرديت يعني تفاوت ها اساسي كه يك ش ص را اه ه ة مت ايز مي كنهد اشهارد دارد و در
معنا ديگر به ويژگي ه ساني كه در آن » خودش « كسان ديگر به واسية هويت اش اص مي توانند به هم پيوسته باشند و يا اه
طري گرود يا مقو ت براسا

صور م ترك برجسته ا

نظير ويژگي ها قومي و  ...به ديگهران بپيوندنهد د لهت دارد)بهايرون

c
r

 )4353در فرهنگ معين آمدد است :هويت يعني آنچه كه موجب شناسايي ش ص باشد .ده دا نيز هويت را عبهارت اه ت ه يص
دانسته مي گويد ه ين معني ميان حكي ان و متكل ان م هور است.

در ميان روان شناسان اريكسون بر بحران هويت و آشفتگي هويت( )Identity Confusionتهاكهيهد مي كند  .دكتر شرفي ()49۳4

A

در همينه بحران هويت مي گويد :جد ترين بحراني كه يك ش ص با آن مواجه مي شود در خعل شكل گير هويت رخ مي دهد.
اين بحران بدان جهت جد است كه موفقيت در رويارويي با آن پيامد بسيار دارد ش صي كه فاقد يك هويت مت كل اسهت
در خع ل هندگي بزرگساليش با م كعت متعدد مواجه خواهدشد اريكسون خاطر ن ان مي ساهد كه برا ههر فهرد امكهان دارد
بحران هويت رو دهد و منحصر به دورة نوجواني يا جواني نيست اه نگاهي ديگر بحران هويت اين گونه تعريف شدد است ” :عهدم
موفقيت يك نوجوان در شكل دادن به هويت فرد خود اعم اه اينكه به علت تجارن ناميلون كودكي و يا شهرايط نامسهاعد فعلهي
باشد بحراني ايجاد مي كند كه بحران هويت يا گم گ تگي نام دارد ( “ .شرفي  49۳4ص ) 4۳
اه ديدگاد اريكسون جريان رشد اه طري مراحل م تلف به وسيله فرايند كنترل مي ود كه او آن را "اصل اپي ينتيك رشهد" (Epigenetic
 ) Principle ot Maturationمي نامد  .منظور اه اين اصل آن است كه گامها يا مراحل رشد به وسيلة عوامل ارثهي يها ينتيهك تعيهين مهي
شوند  .اريكسون ه چنين بر نقش نيروها محييي يا اجت اعي تاكيد مي كند  .اين نيروها بر شيود هايي كه بر اسا
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آنها اين مراحهل معهين

هيست شناختي تحق مي پذيرند اثر مي گذارند  .پس به طور كلي رشد تحت تاثير دو عامل فير و اكتسهابي يعنهي متغيهر هها فهرد و
موقعيتي قرار دارد ( .ه ان )

هويت فرآيند است كه در طي آن فرد به شناسايي خوي تن و ديگران مي پرداهد و در ايهن تضهاد درونهي– برونهي شهبكه ا اه
عوامل نقش دارند .در اين فرآيند فرد به موجود تبديل مي شود كه خود را م ابه و يا مت ايز اه ديگران مي ش ارد و چنان مهي
توان گفت كه به روند اه بودن و شدن دست يافته است .دغدغه هويت فرآيند ها شناسايي اسهت .ادغهام عاملهها درونهي و
بروني شناسايي كه در مسير شدن فرد رو مي دهد دغدغه هايي ايجاد مي كند كه بايستي به آن توجه كهرد .دغدغهه هويهت
ثابت نيست بلكه فرد ه ي ه در حال تغيير و شدن است .آنچه دغدغه ب

ار مي رود فرآيندها شناسايي است كهه بايسهتي اه

خط م ي ها مغرضانه جلوگير كرد .سامان يافتن اين فرآيندها و جلوگير اه انحرافاتي كه در مسهير شهدن رو مهي دههد

D
I

نقيه بحراني است كه در سنين نوجواني و جواني گاهي به بحران هويت ياد مي شود(مفيد

)4935

اج ا برا تعريف هويت مي توان چنين گفت  :مگر آدمي برا پرسش ها هير پاسخ ها مي هئن و متقاعدكننهدد ا بيابهد در

S
f

حقيقت هويت خويش را باهيافته است:

 بداند جايگاد منزلت و مرتبت او دقيقا چيست؟ و چه تعريفي دارد؟ -آگاد باشد كه چه پيوندها رشته ها و ارتباط هايي او را به خود و جهان خارج اه خود متعل مي ساهد؟

o
e

 درك كند كه چه نقش ها وظايف و مسؤوليت هايي در قبال خود و ديگران برعهدد دارد؟ شناخت واقع بينانه ا اه توقعاتش نسبت به خود و ديگران به دست آورد. -در نهايت نسبت خود را به گذشته حال و آيندد به درستي بداند.

v
i
h

اريكسون معتقد است  :فرد كه قادر به يافتن ارهش ها مثبت پايدار در فرهنگ مذهب يا ايد ولوي خود نيست ايدد ال هايش به
هم مي ريزد  .چنين فرد كه اه درهم ري تگي هويت رنج مي برد نه مي تواند ارهش ها گذشته خود را ارهيابي كند و نه صاحب
ارهش هايي مي شود كه به ك ك آن ها بتواند آهادانه برا آيندد طرح ريز ن ايد( Erikson,1968) .در هير به برخي اه عوامل آسيب
ها هويت يابي اشارد مي كنيم:

c
r

اريكسون معتقد است كه هويت اه دو راد م كن است منحرف شود  .م كن است پيش اه آنكه رشد كند تثبيت شود (يعني پيش اه موعد شكل
بگيرد) و يا اينكه بدون هيچ محدوديتي گسترش يابد .ب ي اه عوامل هويت يابي و كسب هويت متاثر اه مسا ل محييي است و ب ي هم به

A

مسا ل روان ناختي مربوط مي شود( .ه ان) يكي اه عوامل اختعف دعواها و بگو مگو بين والدين است  .تكرار اين مسئل موجب
افسردگي كودكان مي شود و محيط خانوادد را به جا اينكه آرام ب ش كند به جهنم تبديل مي كند .و كودك دوست ندارد در
خانه باشد و بارها شاهد آن بودد ايم كه كودكاني آرهو مي كنند بچه خانوادد ديگر باشند( .مثع مي گويد كاش من بچه خاله اينا
بودم).
يكي ديگر اه عوامل كودكان تك فرهند است؛ در قديم كه تعداد فرهندان بي تر بود فرد اه طري باه با خواهر و برادرش مي
توانست فرايند هويت يابي را طي كند اما امروه خانوادد ها دارا يك يا دو فرهند هستند و پدر و مادرها م غول كار خود هستند و
ك تر وقت پيدا مي كنند تا با فرهندان خود باه كنند .ه چنين افزايش سن اهدواج نيز مدجب فاصله هياد سن پدر و مادر با
فرهندان شدد و حوصله وقت گذاشتن برا بچه خود را ندارند و ترجيح مي دهند پول بي تر را برا فرهندشان هزينه كنند تا
اينكه وقت بي تر را صرف كنند .عامل ديگر عدم استقعل كودكان است يعني كودكان به شكل خودكفا و مستقل آموهش ن ي
بينند و پرورش درستي پيدا ن ي كنند.
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عامل ديگر فضا مجاه است كه اه كوچك تا بزرگ را م غول خود كردد است و كودكان اه سنين پايين م غول باه با تبلت و
موبايل هستند و اين باع كاهش ارتباط بين افراد و ه چنين كاهش سن بلو جنسي شدد است .و تبعات بعد را به دنبال دارد.
يكي ديگر اه م كعت منفي نگر است .متاسفانه منفي نگر و بدبيني در جامعه فراگير شدد مثع  6۰سال پيش هم م كعت
وجود داشته اما اه آن ها منفي ياد ن ي كردند و سعي ميكردند آن را كنترل كنند .وضعيت اقتصاد اخير نيز بر اين م كعت دامن
هدد است .البته بايد به اين عوامل اه ه ه جوانب نگاد كرد آموهش و پرورش تنها نهاد مسئل اين امر نيست و ه ه در شكل گير
مسا ل مربوط به افراد جامعه سهيم هستند بايد ت ام ساهمان ها ذيصعح به ويژد ساهمان بهزيستي ورهش و جوانان وهارت
ارشاد وهارت بهداشت و  ....در حوهد ها كار آموهش تفريح ورهش و  ...اه ت ام جوانب نگاد كنند  .خيلي اه موضوعات اه سو
مسئولين بيان مي شود اما اجرايي ن ي شوند لذا بايد آسيب شناسي كنند و علت برنامه هايي كه به نتيجه ن ي رسند را بيابند هيرا
اجرايي ن دن برنامه ها موجب سردرگ ي هم شدد است.

D
I

راه كارهايي براي رشد هويت يابي

S
f

ت كيل هويت به طور ع دد يك فرآيند ناخودآگاد است با اين وجود جوانان و نوجوانان اغلب اه ناتواني خود برا ات اذ الزامات دراه
مدت رنج مي برند .آنها حس مي كنند كه بايد راجع به موضوعات در مدتي بسيار كوتاد تص يم بگيرند و هر تص يم اه ح
گزين ها آيندد آنان خواهد كاست( .كرين  49۱3ص . )4۱9

o
e

راهكارها هير برا هويت يابي پي نهاد مي شود:
 به دست آوردن شناختي درست اه عع و توانايي ها خود  :دانستن اينكه ععي ما چيست و در جه همينه ا توانايي داريمموجب بروه استعداد و اعت اد به نفس مي شود.

v
i
h

 هدف ند بودن  :نكته مهم ديگر در هندگي جوان داشتن هدف است  .بايد جوان را يار كرد تها بهرا رشهد و پي هرفت ههدفهايي منيقي و قابل قب ول را در نظر بگيرد و به آن ها اي ان داشهته باشهد .جوانهان در صهورتي كهه اه ههدفي م ه ص در هنهدگي
برخوردار باشند نيروهاي ان را در مسير ساهندد كه به حصول نتيجه مثبت منجر مي شود به كار مي گيرند .
هدف ها وا و برتر در هندگي هر انسان ن انه ا اه ارادد پرشور و ه ت بلند اوست  .جوانان با داشتن هدف احسا بيالهت و
بيهودگي ن واهند كرد و اين مسئله آنان را در داشتن هويتي مستقل يار مي كند .

c
r

 نقش خانوادد  :خانوادد اه ديگر عواملي است كه در شكل گير هويت كودكان نق ي مهم دارد  .رابيه عاطفي خانوادد با كهودكاو را در داشتن تصور مثبت اه خود يار مي كند  .اين محبت و تبادل عاطفي بايد در سنين بعد هم ادامهه يابهد و فقهط م هتص
كودكي نيست .محبت خانوادد به كودك در او احسا امنيت اط ينان و اعت اد پديد مي آورد و روح سرشهار اه تكهاپو و ت نها
كودك را سيران مي ساهد كه نتيجه طبيعي آن احسا تعل به خانوادد است  .ععود بر اين روحيه خوش بيني و مثبت نگهر را
پرورش مي دهد  .اين مسئله همينه را برا بروه خعقيت نوآور و شكوفايي استعدادها دروني او فراهم خواهد كرد .
خانوادد بنيان هندگي اجت اعي و اولين كانون تربيت فرهندان است  .نهاد خانوادد اساسي ترين و اولين محيط اجت اعي شدن است.
كودك اه بدو تولد در دامن خانوادد ن و و ن ا مي يابد و سپس در كنار ديگر نهادها اجت اعي شدن ارتباط خويش را بها آن حفهظ
مي كند  .گرچه تاثير خانوادد امروهد به سبب جهابهه جهايي نقش ها كم شدد است ؛ اما هيچگاد اين تهاثير اه بهين نرفتهه اسهت  .اه
ديدگاد آنتوني گيدنز ” در جامعه امروه اجت اعي شدن پيش اه ه هه در يهك همينهه كوچهك خهانوادگي رخ مهي دههد  .بي هتر
كودكان انگليسي ن ستين سالها هندگي خود را در درون يك واحد خانوادگي شامل مهادر پهدر و شهايد يهك يها دو فرهنهد ديگهر
سپر مي كنند برعكس در بسي ار اه فرهنگ ها ديگر ع ه ها و خاله ها ع و ها يا دايها و نود ها غالباً جز يك خانوادد واحد بهودد
و مراقب اه كودكان اطفال بسيار خردسال را به عهدد دارند“ ( گيدنز  49۱9ص.) ۳6

A
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اه نظر ويل دورانت ن ستين وحدت اجت اعي كه اين موجود بدان ععقه پيدا مي كند خانوادد است و رشد اخعق او بها محبهت و
وفادار به وحدت بزرگتر ها توسعه مي يابد تا آن كه وطن پهناورش نيز در نظر او تنگ مي ن ايد  ( .كي نيا  49۱9ص) 5۰2
خانوادد هم محل كار و هم كانون عبادت هم ديوان قضا و هم مركز تعليم وتربيت برا هندگي متعالي ههم خهود نهوعي شهيود
هندگي است  .هندگي پر حعوت و برخودار اه تفاهم و تعاون متعالي محض كه تنها قهانون حهاكم بهر آن قهانون اخعقهي و روانهي و
محبت و فداكار است ( ه ان )
اه ديدگاد كوهن تجارن والدين بر توفي بچه ها موثر است حتي با ك ال تعجب م اهدد مي كنند كه تجهارن آنهها م كهن اسهت
مانع توفي بچه ها شود  ( .س اوت  49۱5ص  ) ۳۰نوع ارتباط نوجوان با والدين در چگونگي شكل گير هويت آنهان مهوثر اسهت .
پژوه ها »ماركستروم آدامز" و "واترمن" و" كوپر" مؤيد اين ميلب است كه نوجواناني كه در حالهت پراكنهدگي هويهت هسهتند
غالباً كساني اند كه اه جانب والدين خود به فراموشي سپردد شدد و يا طرد شدد اند  .وابستگي شديد نوجوان به والهدين و فرمهانبر
مداوم اه آنان تسليم طلبي مقابل آنها را به ه راد خواهد آورد .

D
I

 -احترام گذاشتن به كودك  :احترام فقط م تص بزرگ ترها نيست كودكان بايهد احسها

كننهد كهه در خهانوادد دارا شهأن و

S
f

موقعيت هستند  .يكي اه راد ها ايجاد اين احسا در كودكان م ورت كردن با آن ها و دادن مسئوليت به آن هاست .
پيامبر اسعم (ص) به اين امر مهم بسيار توجه مي فرمودند و در موارد متعدد جوانهان را در كارهها اجرايهي و يها تصه يم گيهر
دخالت مي دادند .م ورت با جوانان به نوعي موجب ورهيدگي نيرو عقعني آنان مي شهود و احسها مقبوليهت را در وجودشهان
دوچندان مي كند  .م ورت با جوانان مي تواند بان تفاهم ميان آنان و بزرگ ترها را بگ ايد .

o
e

 -مثبت انديش بودن  :كودك در موقعيت تلقين پذير قرار دارد و نحود قضاوت و ارهيهابي و مواجههه ديگهران بها و

اه اه يهت

خاصي برخورداراست  .به ه ين منظور ضرورت دارد كه برخورد اطرافيان با او ه راد با دقت و هوش ند باشد  .يعني اطرافيهان بهه
گونه ا با كودك مواجه شوند كه بي تر ناظر به جنبه ها مثبت و مفيد او باشد .
 پ تكار  :مه ترين عاملي كه موجب موفقيت افرا مي شود پ تكار است و همه آن داشتن هدف و هويت است. محدود نكردن كودك تا  ۱سالگي  :به فرمايش پيامبر اكرم (ص) كودك را بزرگ ب اريم و اجهاهد دههيم ميهاب ميهل خهود بههتفريح و سرگرمي بپرداهد در دورد ها بعد هم حت اً كودكاني اطاعت پذير خواهيم داشت .و در جايي مي فرماينهد كهودك تها ۱
سالگي وهير است.
عوامل ديگر هم در فرايند هويت يابي دخيل هستنداه ج له ح ايت اجت اعي  .ه انيور كهه دوسهتان نابهان فهرد را بهه مسهير
اشتباد مي انداهند محيط سالم نيز فرد را پوياتر مي كند و اطرفيان خهون عهعود بهر خهانوادد مربيهان معل هان دوسهتان و اقهوام
نزديك موجب شكوفايي فرد مي گردند .در كل برا موف شدن بايد هدف خون و انگيزد كافي داشت .مسهير موفقيهت افهراد
مي تواند متفاوت باشد اما مه ترين موضوع پيدا كردن هدف است و لزومي ندارد اين اهداف برا هر كسي اه قبل م ه ص باشهد
يعني افراد بايد بر اسا شرايط م وجود آن را ك ف كنند و در اين مسير هم اه هر كسي كه بتواند به و ك ك كند يار بگيرند .
افراد موف مي توانند به عنوان الگو و سرم قرار گيرند.

v
i
h

c
r
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پيشنهادات
مدير كل محترم دفتر پيش دبستاني مسئولين و دست انهدكار آمهوهش پهيش دبسهتاني سياسهتگذاران آمهوهش پهيش دبسهتاني
نهادها درگير در حوهد آموهش پيش دبستاني شورا برنامه ريز و تاليف كتب پيش دبستاني ارگان ها ذ مدخل در آموهش
پيش دبستاني " ...پيش دبستاني" را دريابيد .و اه نكاتي كه در مقاله به آن اشارد شد غفلت نكنيد ؛ اگر مهي خواهيهد جامعهه اه
سراهير انحياط و سقوط رهايي يابد و شاهد نسلي متدين فهيم درستكار باصعبت و ...در آيندد باشيم؛ تنها راد بهرون رفهت اه
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معضعت فعلي توجه به پيش دبستاني و آموهش و تربيت صحيح آن هاست .اين آموهش ها بايد در سهه بعهد صهورت گيهرد و بهه
صورت يك مثلثي است كه در را آن مربيان و در قاعدد آن اوليا و نوآموهان هستند.

مربيان
نوآموهان

والدين و خانوادد

متاسفانه مربيان ما فاقد توانايي هم برا آموهش ها صحيح هستند .آن ها نوآموهان را بهرا آينهدد ا آمهوهش مهي دهنهد كهه
محق ن واهد شد و بسيار متفاوت اه چيز است كه امروه با آن مواجه هستيم .قاعدد باه عوض شدد اسهت .ديگهر آمهوهش هها و
روش ها گذشته ن ي تواند نوآموهان ما را برا آيندد ا كه در پيش داريهم آمهادد كنهد .مها نياهمنهد بهاهنگر در برنامهه هها
آموهشي خود هستيم .بايد آموهشها پ يش دبستاني ما به صورت رايگان ارا ه شود و به عنوان يك دورد رس ي در آمهوهش هها
ما لحاظ شود .تا بتوانيم با آموهش ها صحيح به اصعح فرهنگ بپرداهيم .اين آموهش ها بايد تا پايان دورد هها رسه ي آموهشهي
ادامه يابد و فقط م تص دورد پيش دبستاني نباشد.و چنانكه حضرت علي ع فرمودند فرهنهدانتان را ميهاب همهان خهود تربيهت
كنيد و اه اين رو رعايت اقتضا ات همان در آموهش و تربيت نوآموهان اه اركان تعليم و تربيت است  .والدين و متوليان تعليم و تربيت
راهي جز بيد ار برا عبور اه وضع موجود ن واهند داشت .صاحب خانه بيدار به هر تقدير برا مقابله با سارق تدبير خواهد كهرد
 .هنگامي كه ما اه هيان و خسران خوان بيدار شديم در اول راد موفقيت قرار گرفته ايم .در اين حالت است كه مي توانيم با استفادد
اه تفكر و تعقل تدبير كنيم برنامه ريز كنيم راد يابي كنيم و وضع موجود را به س ت وضع ميلون سوق دهيم.
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