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 چکیده 

توان بنای یک زندگی  در این دوران می .دوران کودکی در زندگی انسان از اهمیتی ویژه برخوردار است

بسیاری از  بروز بسیاری از مشکالت درآینده جلوگیری نمودریزی کرد و از  سالم و سعادتمندانه را پی

بنابراین، اگر   .های روانی و اخالقی انسان ناشی از تربیت نادرست او در دوران کودکی است نابسامانی

بتواند نقش مثبت و فعالی در تربیت فرزند داشته باشد قطعا کودک در مراحل جوانی و نوجوانی  خانواده

ی و مفهوم آن خواهد داشت. آنچه که پژوهشگران از آن به عنوان وجود و عنصر پروش درک بهتر از زندگ

و آموزش کودک یاد می کنند هویت است. با توجه به اینکه جامعه ایران جامعه مذهبی و متکی به دین 

اسالم است اهمیت هویت دادن دینی به کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این پژوهش به 

 بررسی و تبیین هویت و هویت دینی و مراحل آن در کودکان پرداخته شده است
 

 هویت، هویت دینی، کودکواژگان کلیدي: 
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 مفهوم هویت

گیرد. این  ریشه می« مشابه و یکسان»یعنی  Idem که از Identitas ریشه در زبان التین دارد و از Identity واژة هویت یا

ر یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوت های اساسی که یک شخص را از همة کسان دیگر به واسطة هویت واژه د

توانند به هم پیوسته باشند و  کند، اشاره دارد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می متمایز می« خودش»

های قومی و ... به دیگران بپیوندند، داللت  ای، نظیر ویژگی جستهیا از طریق گروه یا مقوالت براساس صور مشترک بر

 (0222لوی،)دارد

شود.  کند، گفته می ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز می ها، ویژگی به مجموعه نگرش کیستی یا هویّت

سندیده نبود. فقط پس از ظهور جوامع جدید و به چندان پ« فردیّت»تقریباً وجود نداشت و « فرد»های سنتی مفهوم  در فرهنگ

به طور مسلم در « فردیت»خصوص بعد از تفاوت یابی و تقسیم کار بود که فرد به طور جداگانه در کانون توجه قرار گرفت. اما 

 (8991سیمپسون،)ها به درجات مختلف ارزشمند بوده است تمام فرهنگ

همچون: خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه های گروهی و مطبوعات اثر نوجوان برای کسب هویت از عوامل گوناگونی 

 . (8991سیمپسون،)می گیرد که در این میان، دو عامل نخست، بیشترین و پایانی ترین نقش را بر عهده دارند

ـد، دچار آشـفتگی در موفق دسـترسی پیدا کن  که، اگـر فردی نتواند، به یک هویت  طوری  هویت موجب خودشناسی است، به

روانی   اختالالت  رود و در نتیجه او مستعد بسیاری از سال انـتظار می عنوان یک بزرگ شود که از او به ها و وظایفی می نـقش

گیری هـویت  های انسانی در دوره بزرگسالی به نحوه شکل یابی به اهـداف و آرمـان خواهد شد. موفقیت در زندگی و دست

عنوان فرآیند انسجام تغییرات  هویت به  گیری دهد. شـکل کـه بـیشتر در دوران نوجوانی و جوانی روی مـیوابـسته اسـت 

 (.9)شود فردی، تقاضای اجتماعی و انتظارات برای آینده محسوب می

بـه   مل مـربوط، عـوا والدیـن  گیری هـویت نـقش دارد که عبارتند از: عوامل شناختی، عوامل مربوط به عوامل زیادی بر شـکل

پردازی نوجوانان. تأثیر  فرهنگی، ترتیب تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده، رفتار نوجوان و خیال -مـدرسه، عـوامل اجتماعی

های نـوین، از سویی به  سایر عوامل بیشتر است. رسانه  از  نوجوانان  گیری هویت فرهنگی بر چگونگی شکل -های اجتماعی زمینه

ای که  اند. پدیده یافتگی آنان کمک کرده پارگی و تنوع چند  به  ها و از دیگر سو  ارتقای وحدت و یکپارچگی هویتتقویت و 

)به معنی فرآیندی است که به وسیله ی آن مردم با جذب سوژه هایی از میان طبقات   ای توان آن را نوعی بریکوالژ رسانه می

کردن وسایل ارتباط نوین در  واسطه رخنه . در دنیای معاصر به میکنند.( نامید مختلف اجتماعی، هویت های جدید فرهنگی خلق

 .قبالً محول و معین بود، اینک دایماً در حال تغییر، تحول و بحران است  تار و پود جـامعه، هـویت که

 

 انواع هویت

، هویت دینی، هویت خانوادگی، مختلفی است. هویت فردی )شخصی(، هویت ملی  هویت دارای انواع، سطوح و سلسله مراتب

 .(0222لوی،)هویت اجتماعی، هویت جنسیتی، هویت فرهنگی، هـویت تـمدنی

هویت هر فردی عبارت است از مجموعه خصوصیات و توانمندی ها و صفات نیک و بد او که باید با هم در نظر  :هویت فردی

ف و بدی ها و تقویت نقاط قوت و خوبی ها و پویایی گرفته شوند و همین مسأله سبب می شود که در جهت تضعیف نقاط ضع

 .(8811رضایی،)هویت اقدام شود. هویت فردی شامل سه بعد شخصیتی و صنفی و باطنی است

ترین  در اجتماع ملی )جامعه کل( است. مهم  مشترک  به معنای احـساس تـعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای :هویت ملی

شوند عبارتند از: سرزمین، دین و آیین، آداب و مناسک، تاریخ، زبان و  بب شناسایی و تمایز میعناصر و نمادهای ملی که س

ملی، میزان تعلق و وفـاداری اعـضا به هر یک از عناصر و نمادهای مذکور،   ادبیات، مـردم و دولت. در درون یک اجـتماع

 (8818رفیعی،)سازد احساس هویت ملی آن ها را مشخص می

براساس داشتن تعلق نسبت به دینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و   خود  بارت است از تعریف شخص ازع  :هویت دینی

 .احـساسی مـرتبط با آن
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چه پیوندهایی میان آن ها   که و این  است  منظور از هویت خانوادگی، تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده او :هویت خانوادگی

 کثـرت دوم، جنبه و خانواده سندیت و مرجعیت بعد ابتدا: است اهمیت حایز او برای جنبه دو از  واننوج  خانواده  دارد؟  وجود

ها  ها، توانایی ک شخص از نگرشادرا  معنای به( شخصی) فردی هویت. است  خانواده  نهاد درون در والدین و نوجوان های  ارتـباط

 باشد و استعدادها می

 دنیا به زمین کجای در اینکه از فارغ تولد، هنگام به ها انسان همه. است انسانی ای مقوله هویت اجتماعی ، :هویت اجتماعی

 هستند زنده موجودات انواع میان در انسانی، نوع یکسان های ویژگی دارای برخوردارند، ای قبیله و قومی تعلق چه از یا و آیند می

قوله هویت انسانی که در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل د؛ بنابراین، مندارن یکدیگر با ماهوی تفاوت گونه هیچ و

 .ندارد …گیرد، کامالً اجتماعی و جامعه شناسانه است و ربطی به خون و نژاد و رنگ پوست و  می

ها و وظایفی که بـه واسـطه  با مسؤولیت  شدن  و آشنا  این هویت نیز شـامل، آگاهی از نقش جنسیتی خود :هویت جنسیتی

 .شود زن بودن( بر عهده فرد گذاشته خواهد شد، می  ـنسیت فرد )مرد یاج

هویت یا حس تعلق به یک گروه است. این احساس بخشی از خودآگاهی و درک شخصی شخص و مربوط به  :هویت فرهنگی

هم مشخص تابعیت، قومیت، دین، طبقه اجتماعی، یا هر گروه اجتماعی دارای فرهنگ متمایز خود است. هویت فرهنگی 

 .کند می مشخص را دارند یکسان فرهنگی هویت که افرادی گروه هم و فرد ٔ  کننده

 زندگی جغرافیایی ٔ  منطقه یک در تاریخی ٔ  ها که در یک دوره ای از انسان تمدن یعنی سبک زندگی مجموعه :هویت تمدنی

ه شناخت و باور تاریخ و پیشرفت جامعة ی داشتند. این هویت بخاص دستاوردهای و بودند مشترکی اهداف دارای و کردند می

 .فرد برمی گردد
 

 اهمیت هویت یابی در کودکی

کودکی دوران مهمی در زندگی فرد و از دوران های موثر بر دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی است. بذرهای تشکیل هویت 

 (.8991سیمپسون،ازدوران کودکی کاشته شده اند)

یک تعریف منسجم ازخود ، مهمترین جنبه رشد عمومی اجتماعی است. انتخاب ارزش ها ، ایجاد یک هویت و دستیابی به 

باورها و هدف های زندگی مهمترین مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم جوانی این 

 ارزش ها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرارمی گیرند.

پنداره ، عزت نفس و سالمت روانی فرد رابطه جدایی ناپذیر دارد. شرایط پرآشوب زمانه ما که هر  شکل گیری هویت با خود

لحظه سالمت عمومی فرد را تهدید می کند ، ایجاب می کند شناخت روشن از هویت خود داشته باشیم. ثباتی را که نمی 

تماعی نیزهر فرد بایستی یک سری مسئولیت های فردی ، توانیم در دنیا بیابیم باید در وجود خود ایجاد کنیم ، ازدیدگاه اج

 خانوادگی و اجتماعی را بپذیرد ، ازاین رو ثبات هویتی و آگاهی ازماهیت خویش، می تواند موجب سالمت روانی فرد شود.

می آمیزد شکل گیری هویت تاریخچه گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سالمت روانشناختی دربزرگسالی را در هم 

رشد و تبلور احساس استقالل، تعیین هویت خود و مسئولیت پذیری و امیدواری به آینده در نوجوان در گرو نظام تربیتی کارا و 

جامع است. اگردراین نظام پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها ، نقش های اجتماعی، مذهب ، 

شود و نوجوان به یک نظام فکری دست یابد تا تکیه گاه او در تصمیم گیری های مهم او  عقایدسیاسی و اهداف حرفه ای داده

 (.8991سیمپسون،باشد و بداند کیست و چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند)

رای ایفای نقش نوجوان است. مدرسه و تحصیل به عنوان پل ارتباطی بین نوجوان و گروه های اجتماعی، به عنوان یک حیطه ب

نوجوانی که به طور فعال درگیر فرایند کاوشگری است ، نیاز باالیی به شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کند و دراین 

مسیر به میزانی ازتعهد نیز دست یافته است ،  لذا احساس استقالل شناختی بیشتری خواهد داشت و درامر تحصیل موفقتر 

 .خواهد بود
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 امل موثر بر هویت دینیعو

 الف( وضعیت خانوادگی

های اخالقی، اجتماعی، اعتقادی، آداب و رسوم،  خانواده به عنوان اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی شدن در انتقال ارزش

ناآگاهانه، از راه ها به کودک، نقش اساسی دارد. اعضای خانواده، به ویژه والدین، آگاهانه یا  ها و نگرش ها، آرزوها، عادت گرایش

کنند.  آموزش مستقیم یا الگو قرار گرفتن برای کودکان و نوجوانان، در شکل دادن شخصیت و رفتارشان نقش مهمی ایفا می

أعِنّی »کند:  السالم از خداوند درخواست کمک می مسئولیت پدر و مادر در برابر فرزندان به قدری مهم است که امام سجاد علیه

 (8811رضایی،)«.هِمْ و تأدیبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ؛ خدایا! مرا در پرورش و ادب کردن و نیکی کردن به آنها یاری فرماعَلی تَرْبِیَتِ

در این راستا، پدر و مادر باید با ایجاد محیط عاطفی در خانواده، به عواطف و احساسات فرزندان پاسخ دهند و با تقویت 

دهد که  های صورت گرفته نشان می رشد شخصیتی آنها را محکم کنند. بررسی های های دینی و اعتماد به نفس، پایه ریشه

کاری والدین، در به وجود آمدن فرزندان  عواملی همچون تبعیض میان فرزندان، خشونت، اختالف خانوادگی، طالق و بزه

خود جدا شوند و مسیر دیگری را کوشند از خانواده  گونه فرزندان، در نخستین فرصت می هویت، نقش بسیار مهمی دارند. این بی

درصد کودکانی که به گناه و کارهای خالف دست  11دهد که  های آماری ده کشور اروپایی نشان می در پیش بگیرند. بررسی

از جمله وظایف مهم والدین، ارزش دادن به (0)اند. ای هستند که وضعیت نابسامانی داشته های گسسته زنند، از خانواده می

أکْرِمُوا أواْلدَکُمْ وَأحْسِنُوا آدابَهُمْ؛ به فرزندان خود »فرماید:  آله می و علیه اهلل تربیت صحیح آنهاست. پیامبر اکرم صلیفرزندان و 

 (8811سجادی،)«.نیکی کنید و به خوبی ادب کنید

 ب( وضعیت فرهنگی

ه روزهای پرخاطره کودکی و نوجوانی را ها و کارکرد نهادهای اجتماعی. فرزندی ک فرهنگ عبارت است از آداب و رسوم، سنّت

بینیم که از روی  های آن دور بماند. در زندگی، افرادی را می تواند به راحتی از آموزش گذراند، نمی در جامعه یا گروهی می

رسوم و  دهند؛ رفتارهایی که در فرهنگ گذشته آنان ریشه دارد. درباره آداب و عادت، رفتارهایی را هر چند نادرست، انجام می

شود، درست است یا فقط به صورت عادت شکل  های فرهنگی باید دقت کرد و دید آیا روشی که در جامعه استفاده می آموزه

ها با مشغول شدن به کارهای  کنند. بدین ترتیب، انسان دور می« خودش»های فرهنگی، انسان را از  گیرد. بعضی از آموزه می

اش نزدیک کند و برای  تواند انسان را به هویت واقعی برند. فرهنگ اصیل باید هر چه می اد میبیهوده، وظیفه واقعی خود را از ی

 .وی امیدبخش باشد

رو شد. آنان وقتی امام را دیدند، پیاده شدند و پیشاپیش آن  السالم در مسیر صفین با دهقانان شهر انبار روبه امام علی علیه

امام علی «. گذاریم عادتی است که به پادشاهان خود احترام می»گفتند: « کنید؟ می چرا چنین»دویدند. امام فرمود:  حضرت می

 :السالم فرمود علیه

افکنید و در آخرت دچار رنج و  به خدا سوگند! که امیران شما از این کار سودی نبرند و شما در دنیا با آن، خود را به زحمت می

ر پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی که با آن از آتش دوزخ در امان بار است رنجی که عذاب د شوید. چه زیان زحمت می

 (8811سجادی،)باشد.

هایی را از یونانی، هندی، ایرانی و  فرهنگ اسالمی مانند یک سلول زنده رشد کرده و فرهنگ گوید مطهری می یشهید مرتض

ه خود ظهور کرد. به اعتراف محققان تاریخ غیره در خود جذب کرد و به صورت موجود جدیدی با چهره و سیمای مخصوص ب

 (8811)خدایاری،های بشری قرار دارد. ترین فرهنگ فرهنگ و تمدن، تمدن اسالمی در ردیف بزرگ

ها را کنار بگذارند و به ارتقای فرهنگ خود  تفاوتی در فرهنگ الهی، هر یک از افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولند و باید بی

های مربوط باید  خانه شود. صدا و سیما، مطبوعات و وزارت میان، نقش وسایل ارتباط جمعی به خوبی نمایان می بپردازند. در این

های فرهنگ الهی را  های غلط را از میان ببرند و ظرافت با شناخت کامل فرهنگ موجود در جامعه و فرهنگ اسالمی، آموزه

های بیگانه، در اختیار افراد جامعه قرار  الزم را نسبت به هجوم فرهنگگزین کنند. در کنار آن نیز باید بکوشند آگاهی  جای

های سینمایی، کاالهای صادراتی،  المللی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، فیلم های بین گیری از خبرگزاری دهند. دشمنان با بهره

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

مادی گرایانه خود را حاکم کنند. کوشند فرهنگ الهی را از جهان، حذف و فرهنگ  آوری صنعتی می ابزارهای ادبی و فن

 .ابزارهای دشمن در این مسیر بسیار قوی است. بنابراین، جامعه ما هم باید با ابزارهای قوی، در برابر آن ایستادگی کند

 ساالن ج( تأثیر گروه بر جمع و هم

ذ خود از نظر شخصیتی بر دیگران توانند با نفو روابط اجتماعی در ایجاد هویت و چگونگی آن نقش مهمی دارد. بعضی افراد می

توانند برای خودشان، گروه یا گروهک تشکیل دهند و به کارهای قابل توجهی دست بزنند. اخالق و روحیه  اثر بگذارند. آنها می

ا کوشند که از آن تقلید کنند. به همین دلیل، باید بر افرادی که کودک ی گذارد. دیگران هم می رهبر گروه بر دیگران اثر می

 .کند، نظارت داشته باشیم نوجوان با آنها رابطه برقرار می

ای نه چندان دور، شبیه همان  اگر افرادی که کودک یا نوجوان با آنها سر و کار دارد، شخصیت ناسالمی داشته باشند، در آینده

ساالن خود  ندگی با چه گروهی از همافراد تربیت خواهد شد. بنابراین، والدین باید توجه کنند که فرزندانشان از همان ابتدای ز

 .شک، از آنها اثر خواهند پذیرفت های آنان از هویت دینی برخوردار باشند، بی نشین شوند. اگر هم نشین می هم

 د( وضعیت الگودهی

رار دهی شخصیت افراد، الگودهی شایسته است که باید مورد توجه بیشتر متولیان تربیتی ق یکی دیگر از عوامل مهم در شکل

شود، آموزش از راه تقلید است که به صورت  های علوم انسانی مرتبط استفاده می شناسان و دیگر رشته گیرد. آنچه از تجربه روان

 .گیرد مشاهده مستقیم و غیرمستقیم صورت می

به عنوان نمونه، رسانه  8گیرد. نهد و آن را فرا می در تقلید، فرد تقلیدکننده، سخن فرد تقلید شده را همچون قالده در گردن می

ساعت در  6ها بیش از  ای نقش بسزایی دارد و حتی امروزه در بیشترخانه تلویزیون برای نوزادان و کودکان در یادگیری مشاهده

دهی به هویتی مطلوب استفاده کرد و عوامل  کند. به همین دلیل، باید از عوامل الگویی صحیح برای جهت روز الگودهی می شبانه

 .ا از محیط تربیتی دور نگه داشتمخرب ر

 د ر کودکان گیری هویت دینی مراحل شکل

سالی، به سبب برخورد نادرست با  های اخالقی و رفتاری در بزرگ های دانشمندان گوناگون، بیشترین نابسامانی براساس پژوهش

گیری هویت دینی باید از  برای شکل های زندگی است. در این باره، متولیان تربیتی کودک در دوران اولیه رشد و آغاز سال

از برخی اقدامات در هویت دهی دینی در کودکان می توان موارد زیر را یاد اوری  ابتدای زندگی نوزاد، کار خود را آغاز کنند.

 نمود: 

 تفاوت نگذاشتن میان فرزند پسر و دختر-

 آموزش تدریجی مسائل دینیو تربیت دینی فرزندان -

 

 نتیجه گیري  

: ناآگاهی از مراحل دینی مسئله ای مهم و درخور توجه برای مسئوالن آموزش و پرورش و متولیان جامعه اسالمی اسهویت 

رشد هویت دینی، رشد نادرست دینی متولیان تربیتی، غلبه خشم، غضب و... در هنگام تربیت کودک، فرهنگ نامناسب جامعه، 

آمدها و آسیب این مسائل عبارتند  های فردی و... توجه کرد. پی وجهی به تفاوتت رسد، بی هایی که زودتر به نتیجه می انتخاب راه

ارزشی شخصیت، نداشتن اعتماد به  از: روآوردن به کارهای خالف عرف، شرع و قانون، رشد نادرست شخصیت، سرگردانی، بی

 . ...نفس، زندگی همراه با ترس و اضطراب، احساس گناه و

ودکان در مدراس و مقاطع پیش دبستانی به طور جد توسط مربیان و معلمان مورد پیگری قرار لذا شایسته است هویت یابی ک

 گیرد و همچنین اهمیت هویت یابی برای والدین روشن و واضح گردد.
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