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بر ابعاد هویت کودکان  ایرانی-اسالمی بر اساس هویت بررسی تاثیر آموزش متون دینی

 پیش دبستانی

 
 سمانه کشمیری

 کارشناس آموزش ابتدائی  شهرستان زرندیه 
  )   kesshmiri58@gmail.comآدرس پست الكترونيك نویسنده: )

 

 کبری راستگو

 معاون آموزشی دبستان توحيد شهرستان زرندیه
 kobra.rastgoo@yahoo.com)آدرس پست الكترونيك نویسنده ) 

 
 

 چكيده 

 به ورود اوليه پرورش انسان های دارای هویت مستقل از وظایف اصلی هر نظام اموزشی است. با توجه به اینكه سنين

و با انواع آشفتگی های روحی  گردد می محسوب هویت و شخصيت تشكيل در تثبيت و رشد دوران ترین حساس از مدرسه

روانی همراه است، برای نجات کودکان از این آشفتگی و تبدیل آنها به وحدت شخصيت در آینده، نياز به تدوین برنامه های 

ابعاد  بر ایرانی-اسالمی هویت اساس بر دینی متون آموزش تاثير آموزشی و درسی مناسب است. هدف از این تحقيق، بررسی

دانش آموزان دختر  راپژوهش  نیا یاست. جامعه آمار یتجرب مهيمطالعه ن كیپژوهش  نیادبستانی بود.  پيش کودکان هویت

حجم  ند.داد ليتشك 75981بوده به تعداد  ليمشغول به تحص  7931-7931 یليشهر کرج  که در سال تحص پيش دبستانی

قرار گرفتن  یساده برا یبه صورت تصادف ینفر 58گروه  دو یجامعه آمار انيه از فرمول کوهن محاسبه شد. از منمونه با استفاد

 SPSSاز نرم افزار  قيتحق یاطالعات و پردازش داده ها ليو تحل هیانتخاب شدند. به منظور تجز شیدر دو گروه کنترل و آزما

دبستانی  پيش کودکان هویت ابعاد بر ایرانی-اسالمی هویت اساس بر دینی متون نتایج نشان داد آموزشاستفاده شد.  55نسخه 

 تاثيرگذار است.

 پرورش و آموزش اسالمی، کودک، هویت هویتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

انسانها به طور کلی دارای طبع فردی و جمعی هستند که این دو عامل تعيين کننده رفتار و عملكرد فرد است که از آن به 

(. مفهوم هویت اساسا به درک و فهم افراد از خودشان به عنوان یك 5005، 7یت تعبير شده است)کوستافونت و ترموساباسلزهو

(. طبق اندیشه استرایكر، هویت پاسخی است که فرد به سوال من کيستم؟ می 5005، 5وجود مشخص و متمایز اشاره دارد)کوت

ناسی شناختی به توانایی خود انعكاس و آگاهی از خود اشاره دارد. به عبارت (. هویت در روانش7355، 9دهد)استرایكر و سرپ

دیگر، هویت در این حوزه به تصور از خود یعنی نگاه شخص به خود یا مدل ذهنی شخص از خود مرتبط می شود. امروزه 

ا چندی پيش مسئله هویت مطالعه هویت فردی و اجتماعی کودکان در روانشناسی مدرن مورد توجه است، به این دليل که ت

 (.5077، 8؛ موسگواویا5079، 1باالبانووا و تنها پس از نوجوانی مورد مطالعه قرار می گرفت)برسوکوا

 روی بر ای گسترده مطالعات که اندداشته این بر سعی متوالی ساليان طول در روانشناسی رشته در برتر محققين و پژوهشگران

باشند. چندین مطالعه جامع در مورد هویت اجتماعی و فردی وجود  داشته آن پژوهشی های مجموعه زیر و کودکان هویت انواع

. مساله هویت به ویژه در سن دبستان، هنگام ثبت نام در مدارس که یك کودک فرصت های (5079 باالبانووا، و برسوکوا)دارد 

 می جرئت (. به5077اهميت است)موسگواویا، جدیدی برای توسعه شخصيت، درک خود و روابط اجتماعی پيدا می کند، حائز 

 آن به روانشناسی در توان می که است مسائلی ترین اساسی از یكی انواع هویت کودکان موضوع به پرداختن که گفت توان

 موضوع این به پرداختن. است ایرانی -هویت اسالمی مسئله دارد بحث جای که مهمی مسئله رابطه این در همچنين و پرداخت

 (.7938 رضایی،) دهد قرار پژوهشگران اختيار در را وصفی قابل غير آموزشی های راهبرد تواند می

 مسئله کودکان هویت انواع پيرامون مسائل مهمترین از هویت پویا و متحول است و هيچ گاه مفهومی ثابت نداشته است. یكی

ی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرایندی با که از عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگ است ایرانی -اسالمی هویت

ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بين افراد جامعه، نقش بسيار مهمی در ایجاد و شكل گيری سایر هویتها مخصوصا هویت 

به ویژه یكی از مولفه های تقویت هویت در فرد و جامعه، آموزش و پرورش یا تعليم و تربيت است، (. 7931سيمی،) جمعی دارد

در جهان امروز که جوامع و ملت ها دیگر نمی توانند همچون گذشته به گونه ای سنتی و طبيعی، یا هرطور که خودشان می 

خواهند زندگی کنند، اهميت مقوله تعليم و تربيت دوچندان شده است. در صورتی که کوتاهی در انتقال مفاهيم و باورهای 

ت گيرد در آینده جوانان متعهد و مذهبی کمتر شده و نسل آینده ای بدون تعصب و دینی به نسل کودکان و نوجوانان صور

 بينش صحيح نسبت به فرهنگ اسالمی خواهيم داشت. 

 توسعه مدل و الگو ارائه و تعریف مستلزم اقتصادی عظيم مشكالت برای پایدار های حل راه یافتن که است داده نشان تجربه

 مبتنی و گسترده های پژوهش انجام بدون مهم این. است ملت هر هویت در نهادی خصوصيات و تاریخ فرهنگ، با سازگار ملی

 ناپذیر انكار و برجسته چنان پایدار جانبه همه توسعه در پژوهش (. نقش7937 فر، است)معينی نيافتنی دست علمی اصول بر

                                                           
1
 Costa-font, Joan & Tremosa-Balcells 

2
 Cote 

3
 Stryker, Serpe 

4
 Barsukova & Balabanova 

5
 Mozgovaya 
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 اما دانست جامعه و سياست اقتصاد، فرهنگ، از اعم ها حوزه همه در توسعه محرک نيروی تردید بدون را آن توان می که است

 . است مواجه فراوانی عملكردی و ساختاری های دشواری با حوزه این پژوهش مقوله اهميت به نسبت اذعان و اعتراف رغم علی

یكی از نظریه پردازان روانشناسی از جمله کسانی هستند که در زمينه هویت تحقيقات زیادی انجام داده اند. در این ميان، 

کسانی که بيش از همه به بحث و بررسی در این زمينه پرداخته، اریكسون می باشد. اریكسون، مدلی از چرخه زندگی را 

توصيف نمود که هشت مرحله دارد. از کودکی تا بزرگسالی و پيری ادامه می یابد. این مراحل، هریك دارای جنبه های منفی و 

د و تحت تاثير تعامل بيولوژی، فرهنگ و جامعه شخص است. هر مرحله دو پيامد مثبت و بحران های هيجانی خاصی هستن

ممكن دارد، یكی مثبت یا سالم و دیگری منفی و یا ناسالم، تحت شرایط ایده آل، وقتی شخص به سطح عملكرد باالتر در 

سالگی  77انسان که از سنين انتهای مثبت مرحله رشد می رسد، این بحران ها حل می شود. پنجمين مرحله از رشد شخصيت 

تا آخر نوجوانی را شامل می گردد، مرحله هویت یابی در مقابل سردرگمی نقش می باشد)کاپالن سادوک، ترجمه پورافكاری، 

(. به اعتقاد مارسيا، هویت، سازمانی درونی، خود جوش و پویاست که از سائق ها، توانایی ها، باورها و تجارب گذشته فرد 7913

 (.7950گيرد)احدی و جمهری،  نشات می

، استفاده از نظرات پژوهشگران موفق است. با توجه به اینكه انواع هویت کودکان های پژوهش پيرامونیكی از بهترین روش

ی اطالعات جامع از فاکتورهای گيرد، لذا ارائهابعاد و جنبه های مختلفی را در برمی انواع هویت کودکانمسائل مربوط به 

پيش دبستانی بررسی چندانی صورت  هویت کودکان ی مسئلهمربوط به آن دشوار است. تاکنون در جامعه ما درباره تحقيقاتی

نگرفته است فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی پژوهش های صورت گرفته و استفاده از آن در فعاليت های آموزشی، کنفرانس ها 

 خورد. و فراخوان های علمی و آموزشی به شدت به چشم می

اند، اما مطالعات محدودی ی مرتبط، به چگونگی رابطه هویت و مذهب در این مقوله پرداختهاگرچه عمده تحقيقات انجام یافته

ای مؤثر است، به ویژه ی یك رویكرد پيشگيرانه و مداخلهاند که اساس ارائههای همبسته با آن اختصاص یافتهبه بررسی متغير

های اخير تغيير یافته است. اکثر محققان توافق و ماهيت آن در سال انواع هویت کودکانرابطه با آنكه شكل پژوهشگری در 

 از مهمترین مسائل مورد انتظار در جامعه پژوهشی است ایرانی -هویت اسالمیو رابطه آن با  هویت کودکان دارند که مبحث

 .(7931 جاودان،)

 نوجوانان در هویت های سبك با مذهبی باورهای و اسالمی زندگی سبك نبي رابطه بررسی "( در پژوهش خود به7931سيمی)

نتایج نشان داد که بين سبك زندگی و باورهای پرداخت.  "شيراز شهر پرورش و آموزش چهارگانه مناطق راهنمایی سوم مقطع

، سردرگم اجتنابی( با مذهبی با سبك هویت رابطه معناداری وجود دارد. همچنين بين سبك های هویت )اطالعاتی، هنجاری

وليت پذیری در مورد سالمت، مدیریت استرس، حمایت بين فردی، خودشكوفایی( ئمولفه های سبك زندگی)تغذیه، ورزش، مس

رابطه معناداری وجود دارد. بين باورهای مذهبی با مولفه های سبك های هویت )اطالعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی( رابطه 

 .معناداری وجود دارد

 دانش دینی باورهای بر اسالمی هویت و قرآنی فرهنگ های مولفه آموزش تاثير "( در مطالعه خود به بررسی 7931صادقی)

تایج نشان داد که آموزش مولفه های فرهنگ قرآنی بر ایجاد هویت دینی، عمل به باورهای دینی و پرداخت. ن "دختر آموزان

هویت  همچنين وجود رابطه معنادار بين متغير های پژوهش( .ار بوده استنگرش اسالمی دانش آموزان گروه آزمایش اثرگذ
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)پذیرفته شد. بين سن و هویت دینی رابطه مستقيم و معنی دار  دینی، عمل به باورهای دینی و نگرش اسالمی دانش آموزان

 .مشاهده شد در حالی که بين سن و باور و نگرش مذهبی رابطهای معنادار مشاهده نشد

کانون پرورش فكری »های  پسندانه هویت اسالمی در داستان سازی دولت هویت"( در پژوهش خود به بررسی7938ی)گل محمد

سال  90در طول « کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان»داستان که  558تحليل محتوای پرداخت.  "«کودکان و نوجوانان

-توان مصداق هویتها را میدرصد از آن داستان 57د که حدود ده( برای نوجوانان منتشر کرده نشان می7953تا  7983)از 

- بيان های مسلمان داستان نسبت داده شده است. به ها به شخصيتپسندانه دانست زیرا در همه آنها، انواع خوبیسازی دولت

اند های مسلمانی همنشين شدهنههای خوبی با نشاها، نشانهتا از آن داستان 17تر، در عنوان، تصویر روی جلد و یا چكيده دقيق

پسندانه سازی دولتتا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان داستان نسبت به مسلمان و مسلمانی را سبب شود که نمود هویت

 .است

 هویت فاقد کودکان رفتاری _روانی پذیری آسيب مدل"( در مطالعه خود به بررسی 7938شریعت) قارنه و صمصام قارونی

 پرخاشگرایانه رفتار توجه، مشكالت ترتيب، به ها رتبه باالترین داد نشان پرداختند. نتایج "اصفهان شهر سال 71 تا 1( اتباع)

 باید که باشد می کودکان از گروه این در توجه مورد موضوعات مهمترین مشكالت این بنابراین. است بوده افسردگی/ واضطراب

 .بگيرد قرار مشاوران و معلمان نظر آنهامورد آموزش در

 هویت پردازش سبك و پذیری، مسيوليت بر اسالمی فرزندپروری بررسی رابطه" به خود مطالعه ( در7938فراهانی) شهرابی

 متغيرهای توسط هنجاری سبك واریانس از درصد% 91 داد، نشان واریانس تحليل نتایج .پرداختند "سال 75 تا 3 کودکان

 -سردرگم سبك واریانس از درصد% 97 داد، نشان واریانس تحليل نتایج. است ينیب پيش قابل اسالمی پروری فرزند شيوه

 متغيرهای روی از پذیری مسيوليت بينی پيش مورد در. شود می تبيين اسالمی پروری فرزند شيوه متغيرهای توسط اجتنابی

 واریانس از درصد% 7 و ماعی،اجت پذیری مسيوليت واریانس از درصد% 15 داد، نشان نتایج اسالمی، پروری فرزند شيوه

 .شود می تبيين اسالمی پروری فرزند شيوه متغيرهای وسط فردی پذیری مسيوليت

 "کودکان فكری شخصيت و هویتی های ارزش بر تأکيد با ایرانی جامعه به بخشی تعالی " به خود مطالعه ( در7931جاودان)

 نظام و بسترفكر کردن فراهم اندیش، نيك های انسان پرورش جهت اه راه ترین مهم از یكی که داد نشان ها پرداختند. یافته

 از خود ذهنی و های شخصيتی ویژگی شناخت و ها توانایی استعدادها، از فرد آگاهی جهت اعتقادات و باورها بر مبتنی آموزشی

 گویی، قصه کارگاه، گرد، ميز گروهی،نقاشی، ها بازی کاردستی، سرگرمی، نقش، ایفای کودکانه، های بازی قالب در کودکی آغا

 .باشد می جمعی ارتباط تقویت و بدنی و ذهنی قوای پرورش و تربيت

بررسی راهكارهای تقویت هویت دینی در برنامه درسی دوره  "در مطالعه خود با عنوان  (7938مهنا، خوشخویی و سعيدی پور)

نشان داد که یكی از راه های تقویت هویت دینی در  "لجينابتدایی از دیدگاه آموزگاران و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ال

دانش آموزان دوره ابتدایی، اموزش عينی و ملموس مولفه های هویت دینی به این گروه سنی از فراگيران می باشد. به همين رو 

هت شكل گيری هویت دینی الزم است نهاد تربيتی، شرایطی را اتخاذ نماید که دانش آموزان با این مولفه ها آشنا شده و در ج

 در آنها، ساز و کارهای آموزش عينی مولفه های هویت دینی را برای دانش آموزان طراحی و تقویت کند.
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بسياری بيان نمود که  "المللی بررسی حق کودک بر هویت در اسالم و اسناد بين "( در مطالعه خود با عنوان 7937معينی فر)

رسد که  اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می ن حقوق کودک پيوستهکه به کنوانسيو از کشورها با این

نارسایی در قوانين همين کشورها سبب شده است که چنين حقی برای کودک در کنوانسيون فرض شود. حال آیا مسأله هویت 

کننده جوامع غربی از جمله قانونی  ایتکه بستر نادرست قوانين هد تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن می

شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنين باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، 

قوانين اسالمی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتيجه شناسایی این حق برای حفظ منافع 

کنند، اما بدان  شود و در نتيجه نيازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می ک میکود

 .مانند پایبند نمی

( رابطه بين نگرش های هویت قومی، جهت گيری مذهبی و حاالت هویت را در دانشجویان سياه پوست مورد 5003)1سانچز

داد که نگرش های هویت قومی پيش بينی جهت گيری مذهبی هستند. همچنين بين هویت  بررسی قرار دادند. نتایج نشان

 قومی و جهت گيری مذهبی با حاالت هویت همبستگی معنی داری وجود داشت.

( پژوهشی با عنوان شكل گيری هویت نوجوان، کشف مذهب و تعهد انجام دادند. نتایج نشان داد که 5005)1هانسبرگر و پرت

ی هویت پراکنده دچار تردیدهای دینی، عدم تعهد دینی و مخالف با آموزش مذهبی بودند. یافته ها نشان داد که افراد دارا

حالت هویت پيشرفته با سازگاری شخص سالم همبستگی مثبت داشت و بين هویت پراکنده با سازگاری شخص سالم 

 همبستگی منفی مشاهده شد.

ینی در شكل گيری هویت در دختران نوجوان پرداختند. نتایج تحقيق نشان  داد ( به بررسی رابطه جهت گيری د5001)5شرمن

که دختران ارتدوکس دارای جهت گيری درونی مذهبی بودند و در هویت دینی نيز نمره باالتری کسب کردند. همچنين 

 نوجوانان دارای هویت پيشرفته، جهت گيری درونی مذهبی داشتند.

پيش دبستانی است جامعه پژوهشی از این امر مستثنی  هویت کودکانکه بحث پيرامون مسئله در رابطه با موضوع حاضر نيز 

را بسط و گسترش داد. به  انواع هویت کودکانو مسائل مرتبط با  ایرانی -هویت اسالمینيست و باید به طور قابل قبولی مسئله 

بر ابعاد هویت کودکان  ایرانی-اسالمی س هویتبر اسا همين منظور پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثير آموزش متون دینی

ایرانی به عنوان متغير مستقل، ابعاد -اسالمی بر اساس هویت پيش دبستانی می باشد. در پژوهش حاضر آموزش متون دینی

 هویت کودکان پيش دبستانی نيز به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

 فرضيه این پژوهش عبارتست از:

 .بر ابعاد هویت کودکان پيش دبستانی تاثيرگذار است ایرانی-اسالمی بر اساس هویت ون دینیآموزش مت

                                                           
6
 Sanchez 

7
 Hunsberger & Pratt 

8
 Sherman 
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 روش تحقیق

شهر کرج  که در  پيش دبستانیدانش آموزان دختر  راپژوهش  نیا یاست. جامعه آمار یتجرب مهيمطالعه ن كیپژوهش  نیا .

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن  ند.داد ليتشك 75981بوده به تعداد  ليمشغول به تحص 7931-7931 یليسال تحص

 شیقرار گرفتن در دو گروه کنترل و آزما یساده برا یبه صورت تصادف ینفر 58گروه  دو یجامعه آمار انيمحاسبه شد. از م

این پژوهش  ابزار گرداوری اطالعات در استفاده شد. یدانيو م یآوری اطالعات از روش کتابخانه ا انتخاب شدند. روش جمع

 متون تا کوشيد حاضر پژوهش در مداخله ای ( و برنامه آموزش مداخله ای است. برنامه7353چيك) هویت پرسشنامه ابعاد

 آنان هویت ابعاد بر را آن تأثير و دهد آموزش دوره در پيش دبستانی حاضر کودکان به ایرانی را-اسالمی هویت اساس بر دینی

 و متخصصان از تعدادی تأیيد و نظر با و پژوهشی پيشينه به توجه با دینی آموزش متون برنامه ،منظور این برای کند. ارزیابی

  .شد اجرا و تهيه طراحی، دقيقه ای 18جلسه 1 برای روانشناسی، استادان

ه تشيّع عبارت است از هدف های برنامه آموزشی همان مفاهيم اعتقادی دین اسالم است؛ زیرا مفاهيم اعتقادی بنابر عقيد

 توحيد، عدل، معاد، نبوت و امامت در حقيقت، پایه و اساس معارف اسالمی را تشكيل می دهند.

 :چيك هویت ابعاد نامه پرسش

 را مختلفی مشخصه های و هویت می کنند، معرفی را خودشان که افراد هنگامی که دارد اشاره مفهومی به هویتی گرایشهای 

 هویت فهرست ویژگيهای از موادی انتخاب با هویت، جنبه های پرسشنامه (. تهيه7353دهند)چيك،  نسبت می خودشان به

بریگز،  و چيك ) شد آغاز بود، شده جمعآوری و اجتماعی شخصی هویت حيطه های دادن نشان برای ( که7315سمپسون)

محتوای  اعتبار و پایایی اصالح ایبر و شدند حذف دیگر برخی و شده بازنویسی از ماده ها برخی (. سپس7357-7355

 (.7357هوگان،  و ؛ چيك7357)چيك،  شد تهيه جدید ماده های پرسشنامه

 زیرمقياس آلفای ( ضریب7331و تراپ) چيك توسط فيليپين و مكزیك استراليا، آمریكا، کشور چهار در پرسشنامه اجرای از

 و 55/0تا 50/0اجتماعی  هویت مقياس زیر 37/0تا  55/0 مقياس هویت ارتباطی زیر 59/0تا  50/0دامنه  در شخصی هویت

 بيانگر مطالعه همچنين نتایج. است آزمون این مطلوب درونی همسانی بيانگر که آمده دست به 11/0تا  11/0جمعی  هویت

 .است پرسشنامه این مناسب سازه اعتبار

استفاده شد ضریب آلفای کرونباخ از پایایی، هت بررسی و جدر این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا  

استفاده شد. با  55نسخه  SPSSاز نرم افزار  قيتحق یاطالعات و پردازش داده ها ليو تحل هیبه منظور تجز و به تایيد رسيد.

 نيهمچن ( واريانحراف مع انس،ی)وار یپراکندگ-یشاخصها ( ونيانگي)م یکه شامل شاخص مرکز یفياستفاده از آمار توص

 یپژوهش از روش آمار یها هيفرض یبررس یبرا یدر آماراستنباط پژوهش پرداخته و یاداده ه فيجداول به توص و نمودار

 استفاده شد. وابسته t)مانوا( و آزمون یريچند متغ انسیوار ليآزمون تحل

 

 يافته ها
 های توصیفی يافته
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 ای پژوهش ذکر گردیده است. در این قسمت، ميانگين و انحراف استاندارد متغيره

 دو گروه آزمایش و کنرل در ابعاد هویت کودکان. ميانگين و انحراف معيار 7جدول 

 متغيرها
 آزمایشگروه  کنترلگروه 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 98/5 81/90 39/7 91/53 هویت شخصی

 17/1 05/15 17/1 87/11 هویت ارتباطی

 55/7 05/78 71/7 13/78 یهویت اجتماع

 18/5 03/85 91/9 59/81 هویت جمعی

 بين گروه جمعی اجتماعی، هویت شخصی، هویت ارتباطی ، هویت هویت، ميانگين نمره کل متغيرهای 7طبق نتایج جدول 

 .های آزمایش و کنترل با هم متفاوت است

 های استنباطی پژوهش یافته

 يرهافرض نرمال بودن توزیع متغ بررسی پيش

ویلك مورد -ها و آزمون شاپيرو ها، ميزان چولگی و کشيدگی داده ی نرمال بودن داده در پژوهش حاضر برای بررسی مفروضه

بررسی قرار گرفت. محدوده قابل قبولِ مقدارِ شاخصهای چولگی و کشيدگی متغيرها برای پذیرش پيشفرض نرمال بودن توزیع 

  .باشد می -7+ تا 7ی  دامنه

 نتایج بررسی پيشفرض نرمال بودن توزیع متغيرها بر اساس شاخصهای چولگی و کشيدگی. 5جدول 

 متغير
 کنترل آزمایش

 کشيدگی چولگی کشيدگی چولگی

 -911/0 785/0 -115/0 115/0 هویت شخصی

 -579/0 013/0 118/0 559/0 هویت ارتباطی

 001/0 771/0 -511/0 710/0 هویت اجتماعی

 -581/0 035/0 918/0 115/0 جمعی هویت

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

شخصی، هویت ارتباطی،  هویتبا در نظر داشتن این موضوع که مقدار شاخصهای چولگی و کشيدگی هر یك از متغيرهای 

توان نتيجه گرفت که متغيرهای مورد نظر دارای  می .قرار دارد -7+ تا 7ی قابل قبول در دامنه جمعی اجتماعی، هویت هویت

 توان آزمون پارامتریك تحليل واریانس چندمتغيره را انجام داد.  ال است و میتوزیعی نزدیك به توزیع نرم

 

 مفروضه نرمال بودن داده ها یبررس یبرا لكوی – رويآزمون شاپ جی. نتا9جدول 

 

ر  -ی شاپيروکه طبق آن آماره 9با توجه به نتایج جدول ز متغيرها معنادا ویلك در مورد هيچكدام ا

نابراین ر است. مفروضه نشده است، ب  ی نرمال بودن در مورد تمامی متغيرها برقرا

 ی کلی پژوهشآزمون فرضيه -1-5-5

 بين دو گروه آزمایش و کنترل ذکر شده است.  ابعاد هویتی نمره کل  ی مربوط به مقایسهدر این قسمت نتایج آزمون فرضيه

 ودکان پيش دبستانی تاثيرگذار استابعاد هویت کبر  ایرانی-اسالمی بر اساس هویت آموزش متون دینی :ی کلیفرضيه

 ها در ميان گروه ابعاد هویتآزمون لوین جهت بررسی مفروضه همگنی واریانس نمره کل . 1جدول

 داری سطح معنی 5درجه آزادی  7درجه آزادی  F متغير

بر اساس  آموزش متون دینی

 ایرانی-اسالمی هویت
577/5 7 735 793/0 

 

 متغير

 کنترل آزمایش

 آماره
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 آماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 031/0 700 315/0 085/0 700 351/0 هویت شخصی

 710/0 700 387/0 015/0 700 391/0 هویت ارتباطی

 509/0 700 359/0 715/0 700 318/0 هویت اجتماعی

 703/0 700 359/0 035/0 700 381/0 جمعی هویت
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ارائه شده است طبق این نتایج،  1ها، آزمون لوین انجام شد که نتایج آن در جدول ی همگنی واریانسجهت بررسی مفروضه

جمعی  اجتماعی و هویت شخصی، هویت ارتباطی، هویت هویتمتغير  چهارها در مورد هر ی همگنی واریانس گروهمفروضه

 دامه داد. توان تحليل واریانس چندمتغيری را ا رعایت شده است. بنابراین، می

 ابعاد هویت کودکان کل نمره اساس بر گروهها کواریانس –. نتایج آزمون همگنی مارتریسهای واریانس 8جدول 

M باکس F 7 df 5df سطح معنيداری 

551/1 758/7 1 018/551011 977/0 

بنابراین، همگنی  (.F ،08/0<P=758/7باکس،  M=551/1، نتایج آزمون امباکس معنادار نشده است )8بر اساس جدول 

 . است بالمانع چندمتغيری واریانس تحليل یادامه و است شده رعایت گروه ها کواریانس –ماتریسهای واریانس

 ابعاد هویت کودکان. نتایج آزمون شاخصهای اعتباری تحليل واریانس چندمتغيری بر اساس نمره کل 1جدول 

 سطح معنی داری F ارزش اثر

 007/0 191/15 879/0 اثر پيالیی

 007/0 191/15 151/0 المبدای ویلكز

 007/0 191/15 085/7 اثر هاتلينگ

 007/0 191/15 085/7 بزرگترین ریشه روی

 

=الميدای ویلكز، 151/0نتایج آزمون شاخصهای اعتباری تحليل واریانس نشان داد که آزمون الميدای ویلكز معنادار شد )

191/15=F ،007/0>Pشخصی، هویت ارتباطی ،  هویتهای مورد مطالعه حداقل از نظر یكی از متغيرهای (. بنابراین، گروه

 دارای تفاوت معنادار با یكدیگرند. جمعی  اجتماعی، هویت هویت

 ابعاد هویت کودکان. نتایج تحليل واریانس چندمتغيری مقایسه گروههای آزمایش و کنترل بر اساس نمره کل 1جدول 

مجموع  متغير وابسته منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 ضریب اتا معنی داری F ميانگين مجذورات

 

 گروه

 015/0 007/0 111/78 000/15 7 000/15 هویت شخصی

 185/0 007/0 113/719 518/9889 7 518/9889 هویت ارتباطی

 019/0 007/0 977/79 108/75 7 108/75 هویت اجتماعی

 081/0 007/0 115/71 011/53 7 011/53 جمعی هویت

 

 خطا

  189/1 735 550/357 هویت شخصی

 193/57 735 980/1901 هویت ارتباطی
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 935/7 735 180/511 هویت اجتماعی

 811/9 735 110/953 جمعی هویت

 

شخصی، هویت ارتباطی  هویتهای آزمایش و کنترل از نظر نمره کل  ی گروه آزمون تحليل واریانس چندمتغيری برای مقایسه

متغير  چهاراجرا شد که بر اساس نتایج به دست آمده، نمره کل هر  جمعی کودکان پيش دبستانی اجتماعی، هویت ، هویت

در ميان دو گروه آزمایش و کنترل دارای تفاوت معنادار است جمعی  هویت اجتماعی، هویت ، ارتباطی هویت شخصی، هویت

(007/0>P در واقع، همچنان که در نتایج جدول .)درصد(،  5/1) شخصی هویتگردد هر یك از متغيرهای  میمشاهده  3

ی بخشی از واریانس  تبيين کننده درصد( 1/8و هویت جمعی ) درصد( 9/1) اجتماعی  هویت ،درصد( 5/18)هویت ارتباطی 

بر  نیایرا-اسالمی بر اساس هویت آموزش متون دینی»این تفاوت است. این یافته نشان داد که فرضيه پژوهش مبنی بر اینكه 

 ، مورد تایيد قرار گرفت. «ابعاد هویت کودکان پيش دبستانی تاثيرگذار است

 

 
 

  گیری بحث و نتیجه
به طور کلی اعتقادات دینی از جنبه های مختلفی بر شخصيت کودک و نوجوان تاثير می گذارد. از یك سو، دین همان منزلت و 

کان نيز قائل می شود، زیرا دوره پيش دبستانی دوره شروع آشنایی با شانی را که برای بزرگساالن در نظر می گيرد، برای کود

آداب و شعائر دینی است. از سوی دیگر روشن ساختن مسير آینده زندگی و یافتن پاسخ مناسب برای هدف زندگی، فرد را در 

که هدف و فلسفه  مسير کسب هویت یاری می کند. آموزش های دینی و مبانی اعتقادی به کودک و نوجوان کمك می کند

زندگی را خوب تبيين نموده و فرد دچار سردرگمی، سرگردانی و احساس پوچی در زندگی نشود. از این رو پژوهش حاضر به 

 دبستانی انجام شد.  پيش کودکان هویت ابعاد بر ایرانی-اسالمی هویت اساس بر دینی متون آموزش منظور بررسی تاثير

 هویت اساس بر دینی دینی در گروه آزمایش، معنادار است و آموزش متون موزش متونیافته های پژوهش نشان داد که آ

 در پيش دبستانی کودکان هویت ابعاد سطح دیگر، بيان بهدبستانی موثر می باشد.  پيش کودکان هویت ابعاد بر ایرانی-اسالمی

 هویت ابعاد پرسشنامه از که هویت ابعاد کل راتنم منظور، این برای .داشت مالحظه ای قابل افزایش آموزش، از پيش با مقایسه

 گروه تأثير بررسی واریانس تحليل .شد مقایسه آموزش، از پس و پيش کنترل، و آزمایشی گروه دو در است، آمده دست به چيك

 معنادار تفاوت از و بود معنادار نيز آزمون تكرار همچنين .می دهد نشان را گروه دو  در معنادار تفاوت مكرر، اندازه گيریهای با

آموزه  کارگيری به و اکتساب آزمودنيها، هویت ابعاد ميزان ارتقای برای احتمالی دليل .داشت حكایت پس آزمون، و پيش آزمون

 .شد خواهد ساخته آن اساس بر ميانفردی ارتباط های که رفت خواهد شمار به مبنایی و پایه عنوان به که است های دینی

ل مختلف آموزش و پرورش، دوره ابتدایی و پيش دبستانی نقش اساسی و بنيادی در تربيت افراد دارد. به طور کلی در مراح

هایی دارند که آنها را از افراد دیگر سنين متمایز می سازد. حافظه نيرومند، عالقه وافر به کودکان در این سنين ویژگی

ز دیگران و تمایل زیاد با ارتباط با دیگر کودکان و همساالن از یادگيری، کنجكاوی جهت دار و هدفمند، الگوبرداری و تقليد ا

جمله ویژگی های کودکان در این دوران است. از طرفی تربيت دینی صحيح در طول این دوره به عنوان یكی از مهمترین 

هویت دینی به دليل  عوامل جلوگيری از ناهنجاری های رفتاری و رشد اندیشه ی دینی و تقویت باورهای اعتقادی در فرد است.

ماهيت و محتوایی که دارد تقریبا مهمترین بعد هویت است که نقش بسيار تعيين کننده ای در هویت یابی افراد در یك جامعه 

بازی می کند. می توان ادعا داشت تقویت این بعد از هویت موجب دوام و قوام سایر ابعاد آن می شود و از سوی دیگر، چالش 
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تواند زمينه ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. یافته های پژوهش حاضر با نتایج محققانی همچون در این حوزه می 

دارای  (5001) و  شرمن (5005) پرت و (، هانسبرگر7938(، مهنا، خوشخویی و سعيدی پور)7931(، صادقی)7931سيمی)

 همسویی می باشد.

 تحقيق سو یك از زیرا. است تربيت و تعليم ،انواع هویت کودکانمسئله  پيرامون پژوهش در رابطه با عناصر ترین نزدیك از یكی

 جامعه هر دانشمندان و ها انسان تحقيق، پدیدآورندگان دیگر سوی از و بوده زا درون عناصر از دو هر پرورش و آموزش و

 پرورش جنبه زیرا. کرد جدا یگریكد از راحتی به توان نمی نيز را ها آن تاثير و تحقيق پرورشی و آموزشی جنبه حتی. هستند

 . سازد می دار معنی و هدفمند را آن تحقيق، در

با توجه به اهميت این موضوع به مدیران، معلمان و همه مسئوالن مراکز پيش دبستانی پيشنهاد می شود که آگاهانه به تالشی 

اید به گونه ای برای دانش آموزان ارائه هماهنگ در جهت تعميق هویت دینی دانش آموزان اقدام نمایند و موضوعات دینی ب

شود که آنها احساس کنند، امور مذهبی قابل پياده شدن در زندگی است و تنها از طریق موعظه بدان پرداخته نشود و عقاید و 

 آراء دینی به صورت هماهنگ و هدفدار در قالب داستان سرایی و بازی به آنان عرضه شود.

 شود.
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