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دبستان دخترانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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مدرسه نقش مهمی در شکلگیری هویت کودکان پیشدبستانی ایفا میکند که الزم است با توسعه کیفی برنامههای آموزشی خود و
ارائه راهکارهای اجرایی مناسب هویت کودکان دبستانی را به نحو مطلوبی پایهریزی کند .هویت تعریفی است که شخص از خود دارد
و در ایفای نقش او بهعنوان انسان اثر دارد .عوامل زیادی بر شکلگیری هویت کودک از جنبههای گوناگون مذهبی و ملی اثر دارند.
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مقاله حاضر ضمن مطالعه کتابها ،مجالت و سایتهای معتبر باهدف شناسایی راههای مناسب در شکلگیری هویت ملی و مذهبی
کودکان به نقش مؤثر ادبیات ،قصه ،شعر ،رسانهها ،نقاشی ،معماری و تفکر کارآمد در شکلگیری هویت ملی – مذهبی کودکان
پیشدبستانی پرداخته است.

کلیدواژه :هویت ،کودکان پیشدبستانی ،تفکر کارآمد ،هویت ملی ،هویت مذهبی
مقدمه:

c
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A

هویت به معنای هستی و وجوی است که فرد را از دیگران متمایز میکند ( .)11هویت هر پدیدهای بیانگر هیئت و ماهیت وجودی
ذات آن پدیده است .هویت در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت هر فرد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص
می توانند به یکدیگر پیوسته باشند ،داللت دارد .انسان موجودی دارای استعدادهای بسیار و قابلیتهای بیشمار است و اولین گام در
جهت تحقق هر کمال و سعادتی شناخت استعدادهای درونی و رسیدن به خودآگاهی است ( .)12یکی از اهداف مهم دوره
پیشدبستانی  ،ایجاد نگرش مثبت در کودکان نسبت به خود ،ارتباط با دیگران ،یادگیری و محیط است که باید این موضوع محقق
شود تا کودک به خود مدیریتی و خودکارآمدی برسد (.)21
کمتر مفهومی است که بهاندازه هویت دارای معنیهای گوناگون باشد .وجود مفهومهایی مانند درک خود ،خودانگاره و شخصیت نیز
شاید از همین ریشه می گیرد .مبحث هویت جهت تالش برای پاسخ به پرسش من کیستم؟ از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول
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کرده است .اگر تکلیف مقوله هویت در میان یک ملت روشن باشد ،نخست تکتک افراد احساس اعتمادبهنفس میکنند و سپس
جامعه بهطورکلی جهت و هدف خود را مشخص میبیند (.)2
اریکسون هویت را در اصطالح یک حس کلی درونی توصیف کرده است .ازنظر وی هویت ،جریان تلفیق تغییرات فردی و نیازهای
اجتماعی برای آینده است .او تشکیل هویت را شامل به وجود آمدن یک احساس و شخصیت واحد میداند که شخص خود احساس
میکند و دیگران نیز آن را تشخیص میدهند (.)4
بر اساس نظریات ویلیام جیمز فهم خود شامل عقاید شخصی ،نگرشها و باورها دربارهی خویش است .برای مثال :من چگونه
احساس میکنم؟ من شبیه چه کسی هستم؟ من در چه چیزهایی استعداد دارم؟ محسنی هویت را میتوان مجموعهای از ویژگیها
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و خصلتهای شخصی ،احساسات ،خواستهها ،ارزشها ،سنتها و تصورات فردی و اجتماعی دانست که فرد تجربه میکند و می-
کوشد تا بین خود بهعنوان شخصیتی متمایز با دیگران و جامعه تعادل برقرار کند (.)4
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دگرگونی نگرش انسان به جهان ،دگرگونی هویتها را در پی دارد .انسان مذهبی جهان را برههای میداند بین بودن ازلی و ماندن
ابدی و هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو میکند (.)11
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هویت را به سه دسته فردی ،گروهی و ملی تقسیم میکنند .هویت دینی بخشی از هویت فرهنگی است که به دسته هویت فردی
تعلق دارد ( .)11هویت فردی هرکس بهشدت تحت تأثیر شرایط محیط و فرهنگ است (.)4
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تعلیم و تربیت دینی کودکان و استفاده از روشهای مطلوب آموزشی و تربیتی پیوسته موردتوجه دینداران بوده است .تربیت دینی
تدارک فرصتهایی است که فرد باتجربه شخصی و الهام از فطرت خویش ،بائرها و عقاید دینی را در خود پرورش دهد .این نوع
تربیت در یک بستر فرهنگی مناسب و برمبنای باورها ،قواعد و مفاهیم دینی جامعه شکل میگیرد که اگر این باورها صحیح و عمیق
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باشد ،کارکرد و تأثیر مثبت خود را دارند .بهترین زمان آموزش ،دوران کودکی است؛ زیرا اعتقاد به خدا ،به زندگی او جهت میدهد و
در درک معنای زندگی بسیار کمککننده است (.)1

A

دوره پیشدبستانی که آموزشی است ،در درجه نخست موضوع تربیتی نیز محسوب میشود و تربیت اسالمی بحثی است که باید از
این دوره شکل گیرد .سرمایهگذاری در دوره پیشدبستانی باید یک سرمایهگذاری معنوی باشد و برای تربیت اسالمی بسترسازی
صورت گیرد .رویکرد پیشدبستانی رویکرد شکوفایی فطرت الهی به شمار میرود و محورهای اصلی که برنامهها را به هم پیوند می-
دهد انس با قرآن است (.)21
فرهنگ اسالمی آنچنان وارد فرهنگ ایرانیان شده که بازشناسی آنها از یکدیگر آسان نیست .مردم ایران اسالم را با عقل و اندیشه
و خواستههای خود همسو و هماهنگ و روح خود را با اسالم سازگار دیدند و گمشده خود را در اسالم یافتند.
ایرانیان پس از ورود اسالم به ایران ،توانستند هویتی تازه برای خود تعریف کنند که هر دو جنبه اسالمی و ایرانی را در خود گرد
میآورد .ا ین احساس خوشایند در ایرانیان چنان بود که سابقه تمدن ایرانی ،هوش و استعداد فرهیختگان و دانشمندان ایران در
دوره اسالمی ،در شکلگیری و شکوفایی تمدن اسالمی نقش تعیینکننده ایفا نمود.
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دوالیه هویت ایرانی عبارتاند از :ایرانی بودن و عالقه و سرسپردگی ایرانیان به اسالم
از نشانههای دیگر پذیرفتن مظاهر ایرانی هویت ملی در قانون اساسی عبارتاند از :رسمیت زبان و خط فارسی و پذیرش فرهنگها و
زبانهای محلی (اصل پانزدهم) ،معتبر شناختن تاریخ هجری شمسی (اصل هفدهم) ،قبول پرچم سه رنگ ایران (اصل هجدهم).
همچنین قانونگذار میراث فرهنگی و نفایس ملی ایران را محترم و ازجمله داراییهای معنوی ملت شناخته است (اصل هشتادوسه)
و فرهنگ و زبانهای محلی و قومی را به رسمیت شناخته است (اصل پانزده) (.)14
قدمت یک کشور بهاندازهی قدمت فرهنگ و پیشینه آن است .ماندگاری یک فرهنگ نیز بهطور مستقیم به انتقال سینهبهسینه
مؤلفههای آن بستگی دارد (.)20
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ارزشها و هنجارهای ملی مانند روحیه جوانمردی ،مهماننوازی ،میراث فرهنگی مانند آثار و بناهای ملی ،هنرهای سنتی و صنایع
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بومی ،اسطورههای ملی مانند رستم ،آرش کمانگیر ،نمادهای ملی مانند پرچم و سرود ملی ،ویژگیهای جغرافیایی و مرز و بومی
مانند مرزهای کشور ،خردهفرهنگهای بومی مانند گویش و لهجه ،افتخارهای ملی مانند اندیشمندان و قهرمانان ملی از مؤلفههای
هویت ملی هستند (.)2
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بر اساس نظر مرویس و برتراند ،مدارس به علت تنوعی که میتوانند در ارائه برنامههای آموزشی خود داشته باشند میتوانند با
استفاده از برنامههای مختلف مهارتها و ارزشهای اجتماعی و اخالقی را به کودکان آموزش دهند (.)8
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طبق نظر پیاژه کودکان مرحله شش تا یازده سال تنها قادر به درک مفاهیم عینی یا محسوس هستند؛ زیرا تفکر در درک معنای
زندگی بسیار کمککننده است و اندیشه آنان در قالب امور و اشیای محسوس انجام میپذیرد ( .)1کودکان افراد یگانه هستند و باید
آنان را بهصورت مستقل شناخت و پذیرفت .آنان الگوی کوچکشدهی بزرگساالن نیستند .بلکه افرادی هستند که نیازها را بیان و
استعدادهای معین و خاص دارند (.)3
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منظور از کودک ایرانی ،کودکی است که مشخصههای یک ایرانی را دارد و ایرانی شامل ویژگیهایی است که از گذشته تاریخی

A

کشور ایران به فرد ارث دادهشده است .تاریخی که با فراز و نشیبهای بسیار سرانجام یک سری ویژگیها را در خود پرورانیده و
کودک ایرانی را وامدار آنها ساخته است (.)20

کودکی مرحلهی گذر بین دوران شیرخوارگی و نوجوانی و از مراحل بحرانی است که در آن جهشهای رشد و تغییرات فیزیولوژیکی
تا رسیدن به مرحله بزرگسالی رخ میدهد  .مسیری است که باید از آن گذشت تا به دوران پختگی رسید .ازآنجاکه در این دوره
ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته میشود ،این دوره را دورانی سرنوشتساز و مثبت دانستهاند .اهمیت این دوران در
شکلگیری شخصیت ،تربیتپذیری و کسب علم تا آنجاست که به فرموده پیامبر گرامی اسالم (ص) فراگیری علم در کودکی
همچون نقشی است که بر سنگ حک شود .روانشناسان و صاحبنظران تعلیم و تربیت آن را غالباً بهعنوان برجستهترین مرحله در
تکوین شخصیت انسان دانستهاند .فروبل به اهمیت فرصتهای آموزشی در اولین سالهای پیشدبستانی اشارات فراوانی داشت و
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معتقد بود که کودک در محیطی غنی و سرشار میتواند خود را از طریق تجربهاندوزی و فعالیت شخصی رشد دهد .شخصیت
قضاوتهایی است که فرد درباره ارزش خود و احساسات مرتبط با آن قضاوتها دارد (.)6
به عقیدهی رخساره فضلی – مدیرکل آموزش پیشدبستانی وزارت آموزشوپرورش – دوره پیشدبستانی در شکلگیری شخصیت و
هویت اسالمی ایرانی کودکان تأثیر بسزایی دارد و الزم است ( .)19وی خاطرنشان کرد :دوره پیشدبستانی درعینحال آموزشی
است ،در درجه نخست موضوع تربیتی نیز محسوب میشود و تربیت اسالمی بحثی است که باید از این دوره شکل گیرد .همچنین
انعطافپذیری یکی از اصول حاکم بر آموزش پیشدبستانی عنوان و اظهار کرد :نوآموزان در این دوره باید حق انتخاب و اختیار انجام
فعالیتها را داشته باشند (.)21
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پژوهشهای ارزنده و زیادی در مورد اثرگذاری عوامل مختلف بر هویت انجامشده است اما تا ادا شدن حق مطلب راه زیادی
باقیمانده است که باید باهمت و تالش پژوهشگران طی شود .در سال  1381گودرزی به بررسی هویت دینی و ملی جوانان

S
f

کشتیگیر و فوتبالیست شهر تهران پرداخت .پور عمرانی در سال  1381در مقاله شنیدن کی بود مانند دیدن به اثر تصویرسازی بر
شخصیتسازی کودک میپردازد .حجت در سال  84برای بررسی رابطه هویت و معماری هویت انسانساز و انسان هویت پرداز را
مطالعه کرده است .نقش شعر کالسیک فارسی در هویت ملی توسط امین در سال  84موردبررسی قرار گرفت .بازشناسی هویت ملی
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در قانون اساسی در سال  1388توسط رضایی ،بررسی جایگاه هویت ملی و دینی در شعر کودک توسط مرآتی در سال  ،81مفهوم
هویت در مجموعه داستانهای قصههای شیرین در سال  14موردپژوهش قرارگرفته است .قصه و قصهگویی و تأثیرات تربیتی آن در
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سال  12و هویت فردی و اجتماعی و عوامل مؤثر در بهسازی خود در سال  1311توسط خضری مقدم بررسی شد .در سال  16تأثیر
نقاشی بر پرورش شخصیت و خالقیت کودک توسط محمودی ،کمالی و موری موردپژوهش قرار گرفت .در سال  19راههای تعلیم
خداشناسی به کودکان در شعر توسط اسکندری و امید علی موردبحث قرار گرفت .روند شکلگیری هویت مردم کانادا در سال 81
توسط جوین بین بریج تحقیقشده است).(18
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این مقاله با بررسی مقاالت و پایاننامههای مربوط به سالهای  1381تا  1319به دنبال کشف روشهای اجرایی برای تقویت هویت

A

ملی و مذهبی در کودکان پیشدبستانی است .در این مقاله تالش شده است به این پرسشها پاسخ داده شود :تأثیر شعر و قصه بر
شکلگیری هویت کودک چگونه است؟ تربیت دینی کودک پیشدبستانی چگونه باید انجام شود؟ آیا معماری و تصاویر و نقوش
پیرامون بر شکلگیری هویت کودک اثر دارد؟ چگونه میتوان تفکر کارآمدی در کودکان پیشدبستانی ایجاد کرد؟ اهمیت دوره
پیشدبستانی در شکلگیری شخصیت انسان تا چه اندازه است؟
روش:
پژوهش حاضر بامطالعه مقاالت و پایاننامهها و مجالت و سایتها و تحلیل محتوای آنها انجامشده است .از مجالت علمی –
پژوهشی ادبیات کودک دانشگاه شیراز ،مجله تربیت اسالمی ،کتاب ماه و کودک ،مقاالت همایشهای علمی و پایاننامهها از سال
 1381تا  1319مقاالت و متون مربوط به هویت استخراج ،مطالعه و بررسی گردید .در تمام این مقاالت تالش شده از جنبههای
مختلف به تعریف هویت ملی -مذهبی بپردازند و راههایی برای تقویت آن ارائه دهند.
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هدف:
در این پژوهش تالش شده که ضمن بررسی مقاالت و متون علمی مرتبط با مبحث هویت ملی و دینی بهویژه در کودکان عوامل
مؤثر بر شکلگیری هویت ملی و مذهبی در کودکان و روشهای عملی پرورش تفکر در ایشان و شخصیتسازی که منجر به تقویت
هویت ملی و مذهبی آنها میگردد موردپژوهش قرار گیرد و در انتها راهکارهای عملی برای برنامهریزی آموزشی و پرورشی در
مدارس پیشدبستانی برای حصول این هدف ارائه گردد.
نتایج:
-1
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اثر شعر بر شکلگیری هویت اسالمی -ایرانی
شعر به دلیل ویژگی های زیبایی شناسنامه مانند موسیقی و صور خیال و بار عاطفی زیاد میتواند نقش مؤثری در آموزش
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مفهوم خدا به کودک باشد .یکی از شیوههای مهم شاعران لحن مناسب مخاطب است که این مسئله توجه به زیباشناسی بهعنوان
یک عنصر انسانی است.)1( .
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شعر کودک از ابزارهای مهم و مؤثر در تکوین شخصیت کودک محسوب میشود و در شخصیت و جهانبینی کودک تأثیر زیادی
دارد و درواقع سازنده آمال و آرمانهای وی و ابزار قوی در انتقال مفاهیم و اطالعات به اوست .شعر هنری کالمی است و
درصورتیکه برخوردار از زیبایی باشد میتواند خود را به اقناع درونی برساند .شعر گنجینه لغات کودک را باال میبرد ،آنها را با
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اشکال و جمالت و کلمات آشنا میسازد و باعث ایجاد بینش مثبت به زبان و زیباییهای آن میشود (.)4
-1-1

معرفی پدیدههای طبیعی در شعر:

c
r

عالم وجود ،پرتو تجلی حق است و خدا در صورت عالم جلوهگر است .عالء ،شاعر کودک برای رسیدن به هدف غایی که خداشناسی
است ،از زبان کودکانه اینگونه میسراید:
در پیچش رود ،در شعر باران

هر گوشه دیدم لطف خدا را

کیانوش میسراید:

A

سعدی شیرینسخن گفت به فصل بهار

برگ درختان سبز با خط رخشان سبز

هر ورقش دفتراست معرفت کردگار

دیدن این عالم است زنده بیدار باش ()1

-2-1

یادآوری و معرفت نعمتهای خدا

معرفی و شناخت نعمتهای خداوند به کودکان تأثیر فراوانی در تربیت دینی آنها دارد و باعث ایجاد حس شکرگزاری ،خشوع و
پرستش برای اد ای حق الهی است .شاعر ادبیات کودک با الهام از این شیوه تربیتی انواع نعمتهای الهی را با زبان نشان میدهند
(.)1
نیک طلب میسراید:
شبنم از اوست ،آفتاب از اوست

آتش و باد و خاک و آب ازوست

غم و شادی و مهر و بیم و امید

هرچه خواندیم در کتاب ازوست ()1
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-3-1

رحمت ،عطوفت و مهربانی خدا:

خداوند تمام بندگان خود را به رحمت و مهربانی خود فرامیخواند .یکی از شیوههای شاعران ادبیات کودک برای معرفی این صفات
خداوند ،اشاره کردن به افراد مهربانی چون مادر و پدر است که بهواسطه آشنایی کودک بامحبت والدین مهربانی خداوند بهطور
غیرمستقیم برای کودک محسوس شود (.)1
-4-1

خالق بودن خداوند:

خالق بودن جزء صفات ذاتی خداوند سبحان است و در ادبیات کودک شاعران این صفات خداوند را در البهالی آثارشان برای

D
I

کودکان یادآوری کردهاند.
شعبانی میسراید:
در آسمان بیکران
کدام دست باهنر

تو ای خدای مهربان
-1-1

S
f

هدایتگر و راهنما بودن خدا:

ستارگان نشستهاند

کشیده این ستارگان
چه خوب آفریدهای ()1

o
e

رهنمون کردن انسان و دیگر موجودان به راه راست در شعر ادبیات کودک توسط هاشمی اینگونه سروده شده است:

v
i
h

ای خدای مهربان سالم

من راه را دوباره اشتباه رفتهام

لطف کن دوبارهای خدا

راه را به من نشان بده

بازهم به بالهای من

قدر یک پریدن آسمان بده ()1

-6-1

عظمت خدا:

c
r

درک عظمت خدا برای کودک دشواری خاصی دارد .ازاینرو شاعران با وصف مظاهر پرشکوه و بزرگ هستی مانند عظمت خورشید،
شکوه پدر و  ...مقدمهای فراهم میآورند و به بزرگی خداوند اشاره میکنند.
کیانوش میسراید:
گفتم پدر را دوست دارم

چشمم بهسوی آسمان بود

در چشم من باالتر از او

تنها خداوند جهان است ()1

A

 -1-9آموزش دعا و ستایش خداوند:
یکی از ابعاد مهم تربیت در دوره کودکی ،تربیت عبادی است .راز و نیاز و گفتگو با خداوند از کهنترین موضوعات شعری است.
کیانوش میسراید:
پروردگارا ،بخشنده پاک
در انسان بودن ،یاری کن ما را
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-2

اثر معماری بر شخصیتسازی و هویت کودک:

توانایی در کنترل جهان مادی مبنای اصلی و ضروری خودشناسی است که نشاندهنده اثرات متقابل محیط ساختهشده برای کودک
در پروسه رشد و تکامل شخصیت کودکان میباشد (.)17
فضاسازی سادهترین و آشکارترین عنصر دیداری است .توجه به معماری و فضاسازی بومی به شیوههای واقعگرایی محض
بهوضوح دیده میشود .در این سبک هنرمندان تالش میکنند تا واقعیت موجود را بهدرستی و با قدرت بازنمایی کنند .بهویژه
بازنمایی تاریخی یا داستانی که مربوط به یک فرهنگ خاص است که بهنوعی واقعگرایی کودکانه با استفاده از فضاسازی بومی
محسوب میشود (.)9
-3

D
I

اثر نقاشی بر شخصیتسازی:

S
f

نقاشی در تشکیل شخصیت کودک نقش بسزایی دارد و به او امکان میدهد مسائلی را که بهصورت نامنظم از همه طرف برایش
مطرح میشود ،به شکل صورتبندی شده منظم کند .اگر ابتکار کودک را در جریان نقاشی و مشارکت و کارگروهی و بیان
موضوعات عمومی و در اختیار قرار دادن وسایل و لوازم ،تقویت کنیم ،باعث میشویم شخصیت کودک ساخته شود و به پختگی
فکری برسد (.)13

o
e

کودکان بنا به مقتضیات زمان ،نیازهای روحی و فرهنگی متفاوتی دارند .گاهی یک عکس و تصویر بسیار گویاتر و زباندارتر از دهها

v
i
h

صفحه متن در بیننده و تماشاگر تأثیر میگذارد .فایده تماشای عکس برای کودکان تقویت نیروی تخیل ،باال رفتن توانایی تحلیلی و
مهارتیابی در درک زبان تصویری است (.)1
-4

پرورش تفکر در کودکان:

c
r

در نگاه مذهبی انسان در جهانی میزید که فقط یک مبدأ و یک مرکز دارد .او نسبت به آن مبدأ در آگاهی کامل به سر
میبرد .مبدائی که مشتمل بر کمال ،پاکی ازلی و تمامیتی است که بشر مذهبی میخواهد در جستجوی آن برود ،آن را به دست

A

آورد و انتقال دهد .انسان در این جهان مقدمهای است برای بودن جاودان در جهانی دیگر (.)11

پرورش مهارت تفکر در کودکان در دوره پیشدبستانی باید موردتوجه قرار گیرد تا کودک در برابر ارزشها سر تسلیم فرود
آورد که این موضوعی پیچیده است و یکی از اهداف آن ایجاد نگرش مثبت در کودکان نسبت به خود ،ارتباط با دیگران ،یادگیری و
محیط است که باید این موضوع محقق شود تا کودک به خود مدیریتی و خود کارآمدی برسد (.)21
-5

اثر رسانهها بر شکلدهی هویت کودک:
عناصر بومی در چهرهپردازی را میتوان در آثار هنرمندانی بیابیم که از چهرهها و آرایههایی با خصوصیات ایرانی استفاده

میکنند .آنها شخصیتها را از پوشش ایرانی با همان زیبایی و سادگی موجود فرهنگ ایران بازنمایی میکنند .پوشاک مردم
روستایی و عشایر منبع الهام و راهی برای بیان فرهنگ غنی کشور ماست (.)9
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بنای یک فرهنگ ،اسطورهها و الگوهایی هستند که رفتار و کردار شاخصی داشتهاند و باعث پویایی و پیشرفت آن جامعه
بودهاند .الگوهایی که درون آن فرهنگ پرورانده شدهاند .انتظار میرود فعاالن رسانهای حوزه کودک ویژگیهای افرادی نظیر سلمان
فارسی ،پوریای ولی ،آرش و  ...را برای کودک ایرانی به تصویر کشند تا خلقوخوی این کودک در چهارچوب فرهنگ اسالمی و ملی
پرورش یابد (.)20
احتمال میرود نقش رسانه ها در جلوه گری نمادهای بیگانه چنانکه هویت غرب و شرق را تفوق بخشند و در راستای
الگوسازی شخصیتهای دنیای مادیگرای غرب حرکت نمایند ،در کاهش شدید پایبندی به هویت ملی موثر باشد (.)11
-6

اثر قصهگویی بر هویت ملی:

D
I

ادبیات همواره با پرسشهای مربوط به هویت سروکار داشته است .یکی از عرصههای ادبیات ،داستانهای کودک است .با
توجه به اثرپذیری کودکان از داستان و از طرفی نیروی پذیرندگی باالی آنها در دوران کودکی ،این داستانها میتواند در شکل-

S
f

گیری هویت کودکان مؤثر باشد .ادبیات با هویت ملی بیش از هر زمینهای که مفهوم هویت در آن مطرحشده ،در پیوند است.
بهاندازهای که هیچ ملتی را نمیتوان بدون ادبیات ملی ویژهی خود دانست (.)2

o
e

سنت قصهگویی بهاندازه عمر انسان قدمت دارد .افالطون در اهمیت این موضوع میگوید :پرورشی که روح اطفال بهوسیله
قصهها کسب میکنند ،بهمراتب بیشتر از تربیتی است که جسم آنها از طریق ورزش پیدا میکند (.)8

v
i
h

قصهگویی بنا به وضعیت همزبانی و همصحبتی خاص خود ،نوعی همدلی هم هست .قصههای بسیاری در قرآن ،متون
ادبی و حافظه تاریخی ما ثبت و ضبطشده است .قصههایی که سرشار از نکات و پیامهای اخالقی و انسانیاند و رساندن آنها به
گوش فرزندان و آیندهسازان این مرزوبوم ،ازجمله وظایف نظام آموزشی است که در شکلگیری هویت کودک تأثیر بسزایی دارد (.)1

c
r

قصهها و افسانهها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسانها مؤثر بودهاند و بهنوعی زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم ،شیوه
کار و تولید آنها و رفتار ،تفکر ،احساس ،مذهب ،اخالق و اعتقادات هر جامعه را نشان دادهاند .قصهگویی بهعنوان روشی برای

A

آموزش ارزشهای اجتماعی و اخالقی استفاده میشود .الزم است بعد از گفتن هر قصه یا هنگام قصهگویی به کودک فرصت دهیم
به قصه فکر کند و درباره آن حرف بزند .این روش ازنظر عاطفی و عقلی برای کودک بسیار مفید است (.)22
نتیجهگیری:

دوران کودکی بهترین زمان آموزش مفهوم خداست .آشنایی و اعتقاد به خدا برای او هویتبخش است .این آشنایی نهتنها از بعد
مذهبی بلکه ازنظر تربیت شخصیتی ارزشمند است ( .) 1از سویی با توجه به اهمیت پدیده هویت ملی نیاز است که هرچه بیشتر
آگاهی الزم در این زمینه به دست آید و با تقویت عوامل مؤثر مانند اسطورهها ،زبان فارسی ،فرهنگ و تاریخ برای تقویت هویت ملی
تالش شود (.)2
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هنر بهعنوان ابزاری در تسهیل خودشناسی باشد .آموزش از طریق هنر در کودکان صرفاً جهت سرگرمی کودکان نیست بلکه با
چنین آموزشی میتواند با خویشتن مواجه شود .هنر بهعنوان راهی عالی برای کشف هویت است .شعر کودک از ابزارهای مهم و مؤثر
در تکوین شخصیت کودکان محسوب میشود و در جهانبینی کودک تأثیر زیادی دارد (.)4
صحنههایی که هنرمندان با تیزهوشی به تصویر میکشند به خاطر داشتن بار اخالقی و معرفتی ازنظر هویت مداری بومی نقشی
ماندگار در ذهن کودکان بهجای میگذارد .تصویرگران با بهرهگیری از عناصر بومی ایرانی چون نقشمایههای اساطیری ،نمادهای
کهنالگوی پارسی ،صحنهپردازی وقایع آیینی و مذهبی ،لباسها و چهرههای مصورشده از جغرافیای ایران و تکیهبر معماری
روستایی و ایلیاتی باعث پیوند عمیق کودکان بافرهنگ و سرزمین مادریشان میشوند (.)9

D
I

نتایج پژوهش با نظریههای سالوی و مایر ( ،)1111ثوراندیک ،کیاروچی و مایر ( )1381و گاردنر ( )1113هماهنگ است .فروبل
اساس تربیت کودکان را در کودکستان بر قصه و قصهگویی میداند و میلر ،ویلی ،فانگ و لیانگ ( )1119نشان دادند که ارزشهای

S
f

اجتماعی و اخالقی مفید است .مطالعات دسوشیو ( )2111نشان میدهد که از رویکردهای قصه میتوان به کودکان کمک کرد تا
قصههای زندگی مثبتی برای خودشان بسازند .قصههایی که بر شکلگیری هویت آنها تأثیر مثبت دارد (.)8

o
e

بحران هویت ،بحران وارونگی جهان و جابهجا شدن انسان و خداست .انسان وحدتگرا در پی یافتن هویتی برای خود نیست بلکه
یافتن هویت الهی خویش است (.)11

v
i
h

عوامل متعددی در شکلگیری هویت ایرانی -اسالمی دخیل است که باید در دوره پیشدبستانی موردتوجه قرار گیرد تا کودک در
برابر ارزشها سر تسلیم فرود آورد (.)21

زبان هر قوم و ملتی بهترین نماینده سرشت نهانی و ویژگیهای ملی آن ملت است .به همین دلیل زبان فارسی از مهمترین عوامل

c
r

تحکیم هویت ملی همه اقوام ایرانی است و ادبیات ما نماد هویت ماست .ازینرو اهمیت شعر و نثر و داستان در این میان مشخص
میگردد (.)16

A

به نظر میآید جای خالی اسطورههای ایرانی ،در جامعه امروزی مشهود است و هر ایرانی آن را احساس میکند .رسانهها باید فرهنگ
مردم ،آرمانها و خواستهای آنان را بشناسند و به تغذیه مخاطبان خود بپردازند .رسانهها بهعنوان یکی از قدرتمندترین ابزار
تأثیرگذار در عصر حاضر باید با شناخت عمیق بنیادهای فرهنگ خود ،در احیا و انتقال آن کوشش کند (.)20
تغییرات خواهوناخواه در هر فرهنگی روی میدهد .تعامل یک فرهنگ با دیگر فرهنگها باعث شکوفایی و ارتقا میشود اما به شرطی
که تأثیرپذیری صرف اتفاق نیفتد .پدیدههای جدید و وارداتی رنگ خودی بگیرد و از بنمایههای فرهنگ حفاظت شود .این است
رمز بقای فرهنگها در گذر زمان ()20؛ بنابراین فضاسازی مناسب با فرهنگ ملی و مذهبی و الگوسازی متناسب با هویت اسالمی –
ایرانی ،استفاده از تصاویر ،داستانها و اشعار که ذهن کودک را به سمت خداشناسی و سنتهای پسندیده بومی سوق میدهد و
باعث رشد تفکر در او میشود که زمینه را برای ساختن شخصیت پرمایه ایرانی – اسالمی آماده میسازد که بهتر است در
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برنامهریزیهای آموزشی و پرورشی که توسط مدیران ،کارشناسان و مربیان در ارتباط با ادبیات ،ساخت مدرسه ،استفاده از تصاویر
در محیط ،هنر و آموزش دین به کودکان پیشدبستانی صورت میگیرد ،به این موارد توجه شود.
منابع:
-1

امیدعلی ،حجت اله .اسکندری ،علی .راههای تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک .فصلنامه علمی -پژوهشی تربیت

اسالمی .سریال  .13شماره  .26بهار و تابستان  .1319صفحات .114 -139
-2

ذاکری ،مختار .شمشیری ،بابک .بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستانهای شیرین مغزدار و قصه بازی شادی .بهار و

تابستان  .1314مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز .پیاپی  .11سال ششم .شماره سوم .صفحه .86 -11
-3

D
I

خیراندیش ،فیروزه .تحول مفهوم کودکی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان ابتدای مشروطه با نگاهی به آثار (طالبوف،

مراغهای ،دولتآبادی) .تابستان  .1381پایاننامه.

S
f

-4

مرآتی ،ابولفاضل .بررسی جایگاه هویت ملی و دینی در شعر کودک و نوجوان .شهریور  .1381پایاننامه.

-1

مهدی پور عمرانی ،روحاهلل .شنیدن کی بود مانند دیدن .دیماه  .1381کتاب ماه کودک و نوجوان .انتشارات تهران .صفحه
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