
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 
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 چکیده

با توجه به اينكه شكل گيری هويت دانش آموزان در سه دوره تحصيلی، از دوره پيش دبستانی شكل می گيرد، پژووهش اارژر   

 - بژه رو  تویژي ی  دبستانی  پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در اجتماعی دهایفرآين و بسترها بررسی نقشبا هدف 

 571انجام شده است. جامعه آماری پووهش را والدين و مربيان کودکان پيش دبستانی شهر ای هان تشكيل دادند که  پيمايشی

ری اطالعات، پرسشنامه محقژ  سژاهته بژود.    ن ر به عنوان نمونه به یورت تصادفی در دسترس انتخاب گرديدند.  ابزار جمع آو

روايی محتوايی و یوری آن با است اده از نظرات تعدادی از اساتيد و اعضای جامعه آماری تاييد شد. برای سنجش پايايی نيژز از  

د. يافتژه  مستقل است اده گردي tبدست آمد. برای تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون  51/0رريب آل ای کرونباخ است اده شد که 

 کودکژان  يژابی  هويژت  فرآيند و که هانواده، مدرسه، همساالن، جامعه و رسانه ها تاثير بسزايی در هويتهای پووهش نشان داد 

 دبستانی دارد. پيش

 

 های اجتماعی، هويت يابی، کودکان پيش دبستانی هانواده کليد واژه ها: فرآيند
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 مقدمه

. همسانی و 5مشت  شده و به دو معنای ظاهرا متناقض به کار می رود:  2ه آيدنتيتساز واژ 5به لحاظ لغوی واژه هويت

. تمايز که در برگيرنده ثبات يا تداوم در طول زمان است، به کار می رود. گرچه دو معنای بكار برده، متناقض 2يكنواهتی مطل  

 (.5930طوف هستند )گل محمدی، و متضاد به نظر می آيند، ولی در ایل به دو جنبه ایلی و مكمل هويت مع

. آنچه موجب شناسايی شخص 9. هستی، وجود 2. ذات باری تعالی 5در فرهنگ معين تعريف زير برای هويت ذکر شده است: 

. هويت عبارت از اقيقت جزئيه است يعنی هرگاه ماهيت با تشخص لحاظ و اعتبار شود هويت 4باشد: ورقه هويت، شناسنامه 

با ( 5955)معين،  .ويت گاه بالذات و گاه بالعرض استبه معنی وجود هارجی است و مراد تشخص است و هگويند و گاه هويت 

رجوع به فرهنگ انگليسی آکس ورد، می توان دريافت که واژه هويت، ريشه در زبان التين دارد. آيدنتيتس که از آيدم يعنی 

 (. 5939، 9مشابه و يكسان ريشه می گيرد )جنكينز

( هويت را مجموعه ای از عالئم و آثار مادی، زيستی، فرهنگی و روانی و.. می داند که موجب شناسايی فرد از 5953شيخاوندی )

گروه، گروه از گروه يا اهليتی از اهليتی ديگر، فرهنگی از فرهنگ ديگر می شود. هويت عبارت است از ااساس تمايز شخصی، 

 (.5931، 4سونااساس تداوم شخصی و ااساس استقالل شخصی )جكاب

در پاسخ به پرسش چيستی هويت يا ارائه تعريف مشخص از آن، از منظرهای مختلف ديدگاههای گوناگونی ارائه شده است. می 

توان هويت را آگاهی فرد نسبت به هود دانست که در نتيجه تداوم کنشهای اجتماعی فرد به او واگذار نمی شود، بلكه فرد بايد 

 (.5957پيوسته در زندگی روزمره ايجاد کند و نيز در فعاليتهای هويش مورد پشتيبانی قرار دهد )گيدنز، آن را به طور مداوم و 

همچنين می توان هويت را عامل شناسايی هود از هود و من از هود دانست. اين نوع هويت شرط الزم برای ورود به عریه 

شناسايی جامعه از هود و جامعه از من دانست. اگر اين نوع تعامل و تبادل در جهان است. همچنين می توان هويت را عامل 

هويت وجود نداشته باشد روابط اجتماعی نيز برقرار نمی شود. هويت در روند تكاملی هود مبتنی بر اطالعات و به هصوص 

و اثرگذارنده تاثير  انسان در اشكال مختلف است و مقوله ای است که از هر سه نيروی انسانی، يعنی گيرنده ها، مرکز پردازنده

پذير است. هر هويتی می تواند در توابع زمانی به یورت يك متغير، هم تاثير گذارد و هم تاثير پذيرد .برای اينكه مساله هويت 

بيشتر روشن شود بايد دو ويوگی مهم برای آن ذکر کرد: يكی آنكه هويت وجه تمايز بين من و ما با ديگری و ديگران است و 

ويت مهم ترين و اساسی ترين منبع شناهت عواطف، ااساسات و سازمان دهی رفتارهای جمعی و فردی درون دوم آنكه ه

 (.5932جامعه پيرامون محسوب می شود )منتظر قائم، 

است به بررسی نقش بسترها و فرآيندهای اجتماعی در هويت و  با توجه به اهميت هويت يابی کودکان اين پزوهش در یدد

ابی کودکان پيش دبستانی بپردازد و به اين سوال پاسخ دهد که بسترها و فرآيندهای اجتماعی در هويت و فرآيند هويت ي

 فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی کدام است؟

یااب نظران معتقدند که بيشترين برداشت افراد از هويشتن، به برداشت و تصور ديگران نسبت به فرد وابسته است. اگر نگر  

در افراد، تحت تاثير  "هود "يا  "من"ن در مورد فرد تغيير کند، برداشت فرد نيز از هود  تغيير هواهد نمود. بنابراين ديگرا

ديگران قرار دارد، زيرا رفتار و هويت افراد تا زمانی ثابت و قابل پيش بينی است که ميان تصور فرد از هود و نگر  ديگران 

اشته باشد. اگر فرد به اين نتيجه برسد که طرز تلقی ديگران به رفتار او تغيير کرده، هويت نسبت به او ثبات و هماهنگی وجود د

يا هويت اجتماعی، در جريان تجارب و  "من م عولی"يا هويت فردی و  "من فاعلی"هود را تغيير می دهد. بر اين اساس 

من م عولی مجموعه ای سازمان يافته از نظرات فعاليت های اجتماعی شكل می گيرد. من فاعلی بيانگر وجهه نظر ديگران و 
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متظاهر ديگران است، که اایل مجموعه ای از رفتارهای شكل گرفته بر اساس آموهته رفتار اجتماعی است. من اجتماعی، 

 (.5930جامعه است )توسلی ، تبلور ارزشها، هنجارها و اهالقيات 

يند معناسازی است که در طی زندگی روزمره و مكانيسمهای هويت هر شخصی لزوما ذات آن شخص نيست، بلكه هويت، فرآ

 (.5952آن ساهته می شود. هويت، هرگز ثابت نيست، بلكه منظور متحول يا ديناميك است )الطايی، 

 

 پیشینه

 در اين زمينه تحقيقات زيادی انجام شده که در زير به تعدادی از آنها اشاره می شود:

دو ويوگی مهم می داند: اول اينكه هويت وجه متمايز من و ما با ديگری و ديگران است و  ( هويت را اائز5932منتظر قائم )

دوم اينكه هويت مهمترين و اساسی ترين منبع شناهت عواطف، ااساسات و سازماندهی رفتارهای جمعی درون جامعه 

 (.5932کند )منتظرقائم، پيرامون محسوب می شود و آن را امری تاريخمند معرفی می 

 هوم هويت دارای ويوگيها و هصویيات ديگری هم می باشد که همين ويوگی ها باعث اهتالفات بيشتر در مورد تعريف آن م

 شده و محققان رشته های مختلف را به بحث در مورد آن واداشته است. مهمترين اين ويوگی ها عبارتند از:

ردی که هسته ایلی شخصيت افزايش و تثبيت اين اليه ها .چنداليگی: هويت دارای چند اليه يا چند سطح است. در سطح ف5

سبب شكل گيری هويت اوليه آدمی می شود. سطح دوم هويت، مربوط به هويت گروهی است که می تواند در مورد قوم، قبيله، 

هارم طاي ه، محله و غيره مطرح شود. سطح سوم، هويت ملی است که ناشی از تعل  فرد به يك کشور يا ملت است. سطح چ

هويت های فراملی است. برهی از محققان برای هويت اليه های متعدد ديگری برشمرده اند، مثال اليه های هاکی )تاريخ، 

 جغرافيا، دولت(، اليه هونی)ريشه، نواد، ترکيب( و اليه فرهنگی )زبان، مذهب، علم و هنر( دانسته اند.

د، هويت امری ايستا و بدون تغيير و دگرگونی است، يكی از ويوگی های . پويايی: ایوال برهالف تصور افرادی که فكر می کنن2

 هويت، پويايی و تحول آن است.

. تقويت و تضعيف: اين ويوگی هويت با ويوگی قبلی ارتباط نزديكی دارد، امكان تقويت يا تضعيف هويت در کليه سطوح و اليه 9

می شود که با تغيير شرايط زمانی و مكانی شاهد تقويت يا  های آن در مقاطع مختلف است. در واقع پويايی هويت باعث

 تضعيف هويت بود.

. تعارض و هويت ها: از ديگر ويوگی های هويت تعارض هويت ها در سطوح و اليه های مختلف آن است. در واقع هنگامی که 4

ذشته هود بشوند، می توان شاهد نوعی بر اثر کسب برهی هويتهای تازه، افراد مجبور به ن ی يا کنار گذاردن بخشی از هويت گ

 (.5959بود )بشريه،تعارض هويتی 

از جمله مهمترين عوامل تاثير گذار بر هويت می توان به بستگی جغرافيايی و سياست اشاره کرد، بستگی انسان و محيط 

تعيين هويت افراد نقش بسيار زندگی او به لحاظ جغرافيايی و مكانی می تواند بر هويت فرد تاثير بگذارد. همچنين سياست در 

مهمی دارد. برهی از عوامل و مول ه های ديگری که در شكل گيری هويت موثرند، عبارتند از: آموز  غيررسمی، مشارکت 

هانواده در فعاليت های سياسی و عبادی، شخصيت فردی، اوقات فراغت و ت ريحات و وسايل ارتباط جمعی، موقعيت اجتماعی 

 (.5952االن و جنسيت )قنبری، هانواده، گروه همس

مهم ترين اين مول ه ها، در فرد عبارتند از: هانواده، قشر و طبقه اجتماعی، گروه دوستان و نيز آموز  هايی که فرد به طور 

رسمی يا غيررسمی در زندگی هود از آن برهوردار می شود. در اين جا می توان هويت را امری کلی و بدون جنبه های ارزشی 

نظر گرفت، لذا کارکرد مثبت يا من ی هر يك از مول ه های زير  و اايانا عملكرد مخالف پاره ای از آنها با يكديگر می  آن در

 (.5931بينجامد )ربانی، تواند به ايجاد هويت، فقدان هويت و يا بحران هويت 

. جغرافيا و 5ملی در ايران عبارتند از:  آنچه که اغلب محققين برآن ات اق نظر دارند، اين است که سه رکن مهم و عمده هويت

. زبان فارسی با همه تغييراتی که در اثر آميز  با زبان های 2سرزمين با نوسانات ميان فالت ايران با مناط  کوهستانی آن 

ده است. . دين اسالم که به رغم همه اهتالفات فرقه ای، ایل و اساس آن ثابت و استوار مان9ترکی، مغول و عربی داشته است 
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به عقيده نويسندگان مختلف، ساير مشترکات و نمادهای ملی اعم از پرچم، ااساسات ملی، قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی، 

 (.5930ملی می باشند )معدنی، آداب و رسوم، جشن ها و اعياد ملی جزئی از هويت 

. ايجاد آگاهی ملی و 2. انسجام و همبستگی ملی 5 مهمترين کارکردهايی که برای هويت می توان در نظر گرفت، عبارتند از:

. تعيين ساز و کارهای فرهنگ سياسی )به معنای چارچوب ا ظ کننده مدنيت و انتظام 9جهت دهی به زندگی اجتماعی 

 ملی(. هويت کارکردهای متعدد ديگری نيز دارد. هويت موجب می شود فرد يا گروه جايگاهی در جهان اجتماعی بيابند و بدان

ااساس تعل  کند. از ديگر کارکردهای هويت اين است که موجب ااترام و عزت ن س اعضای هود می شود. بدين ترتيب 

فردی که در جهان اجتماعی موقعيت هوبی داشته باشد، از عزت ن س نيز برهوردار شده، مورد ااترام ديگران قرار می گيرد. از 

فرآيند هويت يابی موروعيت می يابد. عالوه بر آن هويت چشم اندازی به جهان  اين منظر که وجود ديگران )تاييد ديگران( در

که از روزنه آن هم جهان و هم فرد به طور معناداری درک و ت سير می شود و سرانجام اينكه هويت نشانه ای است می گشايد 

ها و اعمال به مثابه کارگزاران اجتماعی که به دارندگانش اجازه می دهد هود را وجودی واقعی، منبع انديشه و هاستگاه کنش 

 (.2059، 1موثر بشناسند )برزونسكی

مهمترين کارکرد هويت، ايجاد پيوستگی و همانندی است. در تحق  اين امر دو عنصر دهالت دارد: تعريف فرد از هود و 

فرهنگ، نواد، قوميت، زبان و  ديگران. برای هويت يابی از منابع گوناگونی چون سن، جنسيت، طبقه اجتماعی، فرهنگ، هرده

 (.5932عنایر جغرافيايی مثل محيط زندگی، روستا، شهر و کشور است اده می شود )منتظرقائم، 

عنوان نماد شناهته  از تحليل های مختلف چنين برمی آيد که منابع هويت همان نقش افراد شاهص و مهمی هستند که به

يده مبتنی بر منش های فرد و عنایر مربوط به آن است. بنابرانی هويت فقط در شده اند. از اين رو فرآيند تصميم گيری پيچ

رابطه با يك مرجع نيست. گروههای مرجع می توانند بر طب  اهميت، نسبت به نقش های اجتماعی و عنایر ويوه شخصيتی از 

بي  مقايسه اجتماعی و ن وذ هم ت كيك شوند. ن وذ گروههای مرجع در شكل گيری هويت در راستای دو مكانيسم است: تط

هنجارها. م هوم تطبي  اجتماعی مربوط به افرادی است که به طور مداوم، افكار و عقايد هود را در رابطه با رفتارهای ديگری 

ارزيابی می کنند. به طور کلی هويت در راستای ن وذ هنجارهای گروههای اجتماعی که تعل  به آن دارند تعيين می شود. 

( معتقد است که گروه هويشاوندی منبع آشكاری برای هويت اوليه و ماندگار فرد است. فارغ از آنكه چه زمانی، 2000جنكينز)

 چه مكانی يا کدام فرهنگ باشد، يكی از عنایر بسيار مهم در شناسايی فرد، توسط شخص و ديگران، رابطه هويشاوندی است. ا

های مدرن تربيت کودک بر نقش تاثير گذار اهداف رزندان به شمار می رود، نظريهبا توجه به اينكه هانواده اولين کانون تربيت ف

. از طرفی اکثر قريب به ات اق مردم معتقدند که هانواده در تعليم و های اجتماعی کردن کودکان تاکيد کرده اندوالدين بر شيوه

کافی درباره رشد و نيازهای متعددکودکان، زمينه  تربيت کودکان نقش مهمی را اي ا می کند. والدين آگاه با داشتن اطالعات

 ساز ايجاد شرايط مناسب و مساعد برای تامين نياز کودک در مراال مختلف رشد وی هستند. 

اينكه فرد تا چه اد برای دست يافتن به هويت آزادی دارد به شدت تحت تأثير روابط درون هانواده است . هانواده هايی که 

تخاب دارند و می توانند در مسائل شخصی و هانوادگی تصميم گيری نمايند و ااترام و اعتماد به ن س فرزندان آنها ا  ان

فرزندان مورد توجه قرار می گيرد هويت فرزندان هويت موفقی هواهد بود . برعكس در هانواده هايی که فرزندان ا  انتخاب 

شخصی به عهده هانواده است هويت آنها چندان مناسب نخواهد تصميم گيری در مورد مسائل ندارند ، مورد ااترام نيستند و 

(. پسر يا دهتری که نمی تواند رشته تحصيلی هود را انتخاب کند يا اتی نوع 5951بود و دچار مشكل هواهند شد.)اامدی، 

 لباس هود را انتخاب کند يا در مسائل هانواده نظر بدهد در کسب هويت دچار مشكل می شود .

وان دومين نهاد اجتماعی بعد از هانواده در شكل گيری هويت کودکان مؤثر است. فضای مدرسه می تواند تاثير مدرسه به عن

نمايی و  های پيش از مدرسه، کودکان قدرت در شكل گيری هويت کودکان در هالل سالانكارناپذيری بر هويت کودکان بگذارد. 

کنند. کودکانی که اين مراله را با موفقيت  يگر تعامالت اجتماعی را آغاز میها و د اعمال کنترل بر دنيای هود از راه برهی بازی

  . (5319 1)اريكسونکنند. بگذرانند، اس توانايی شخصی و قابليت رهبری ديگران را پيدا می

                                                           
5
 Berzonsky 

6
 .Eriksson 
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ند. هرقدر ارز  های ااکم بر هانواده، مدرسه، نهمانندسازی می ک با همساالن و گروه های ديگر اجتماعی نيز فرزندان

دچار  آنانهمساالن و جامعه هماهنگ تر و نزديك تر باشد، هويت يابی سالم تر و آسان تر هواهد بود. درغيراين یورت، 

به شكل گيری هويت  -به هردليل که باشد -درکسب هويت هودفرزندان  سردرگمی، تعارض و بحران هواهدشد. عدم موفقيت

 ی دراو می انجامد و سبب رفتارهای رداجتماعی، ناسازگارانه و انحرافات گوناگون می گردد. من 

از طرفی روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان بر اين باورند که زمينه و بستر شكل گيری هويت، زندگی جمعی است و 

جامعه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان آگاهی و ااساس فرد به هود نتيجه بازتاب نگر  ديگران به اوست. بنابراين 

. جامعه نقش مهمی در شكل گيری هويت دارد. فرد در اين شكل گيری هويت از ارز  های تاثيرگذار استپيش دبستانی 

 .جامعه و فرهنگ به عنوان معيار مقايسه ای با ارز  هايی که برای هود انتخاب کرده است اده می کند

از هنگامی که راديو و به ، رسانه نيز می تواند در هويت و فرآيند هويت يابی فرزندان تاثيرگذار باشد. عالوه بر موارد ذکر شده

ای در بين مردم يافتند و ایطالح وسايل ارتباط جمعی همگانی شد، فرهنگ انبوه نيز  هصوص تلويزيون در ايران جايگاه ويوه

های ارتباطی، تأثيرات  ظهور ینعت و فناوری(.5930است )ستاری،  ها با عموم جامعه متولد شد که ااکی از ارتباط رسانه

آيد  به نظر می .فرهنگی عميقی بر جامعه داشته است. وسايل ارتباط جمعی، نقش انتقال فرهنگ به جريان زندگی مردم را دارد

د؛ تا جايی که کودک ايرانی کن ی امروزی مشهود است و هر ايرانی آن را ااساس می های ايرانی، در جامعه جای هالی اسطوره

شناسد. اين شايد زنگ هطری است برای فرهنگی غنی که  مرد عنكبوتی را بهتر از پوريای ولی و بتمن را بهتر از رستم می

 .های پيشين جا گذاشته است هايش را امروزی نكرده و در زمان اسطوره

  ه ريشه ملی و مذهبی دارند گرفته می شود؛ در گذشته بهاولين بحث در رسانه محتواست و بايد از نماد ها و معيار هايی ک

امروزه با همين بيگانه)تلويزيون(، کودک چندين ساعت با آنان   کودکانمان ياد می داديم که با غريبه ها یحبت نكند اما

 .یحبت می کند و کسی نيست به محتوايی که ارائه می دهد توجه کنند

موزان در آن به يادگيری مشغول هستند بلكه هود رسانه و فضای مجازی تاثير گذار امروز فقط کالس درس نيست که دانش آ

 است؛ وسايل ارتباطی مانند تلوزيون، روابط اجتماعی را کوتاهتر می کند، چرا که مخاطب را موظف می کند پای آن بنشيند.

و بايد در اين عریه والدين، سياست گذاران با توجه به ويوگی های رسانه های امروزی تاثير هر کدام روی هويت مت اوت است 

 (5931و...، در بحث توليد محتوا در تلويزيون مديريت داشته باشند.)قاسم زاده، 

های افرادی نظير سلمان فارسی، پوريای ولی، آر ،  ی کودک، ويوگی ای اوزه گذاران و فعاالن رسانه رود سياست انتظار می

اين کودک در چارچوب فرهنگ اسالمی و ملی پرور   وهوی هل  تا کشند تصوير به انیاير کودک برای را …فريدون، رستم و

 .يابد

 

 سواالت پژوهش

  سوال اصلی:

 بسترها و فرآيندهای اجتماعی در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی کدام است؟

  سواالت فرعی:

 است؟ تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در هانواده آيا .5

 است؟ تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در مدرسه آيا. 2

 است؟ تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در همساالن آيا .9

 است؟ تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در جامعه آيا .4

 است؟ تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در انهرس . آيا1
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 روش پژوهش

پووهش اارر با هدف بررسی نقش بسترها و فرآيندهای اجتماعی در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی  به 

ودکان پيش دبستانی شهر ای هان انجام شده است. جامعه آماری پووهش را والدين و مربيان ک پيمايشی - رو  تویي ی

ن ر به عنوان نمونه به یورت تصادفی در دسترس انتخاب گرديدند.   571تشكيل دادند که به علت نامحدود بودن جامعه آماری، 

گويه و ابعاد هانواده، مدرسه، همساالن، جامعه و رسانه بود.روايی  90ابزار جمع آوری اطالعات، پرسشنامه محق  ساهته با 

وايی و یوری آن با است اده از نظرات تعدادی از اساتيد و برهی از اعضای نمونه آماری تاييد شد. برای سنجش پايايی نيز از محت

 tو آزمون  spssبدست آمد. برای تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار آماری  51/0رريب آل ای کرونباخ است اده شد که 

 مستقل است اده گرديد.

 

 یافته ها 

 ر اين بخش، يافته های استنباطی پووهش بر اساس سواالت پووهش تنظيم و به آن پرداهته شده است.د

تاثیرگذار است؟سوال اول: آیا خانواده در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان پیش دبستانی   

 
 3( مقایسه میانگین خانواده با میانگین فرضی 1جدول )

 خانواده
 T    sig معیار        خطای  انحراف معیار میانگین

818/3  171/0  071/0  989/10   000/0  

  

درید بزرگتر می باشد و همچنين ميانگين  1مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح هطای  t (،5براساس نتايج جدول )

 .است تاثيرگذار دبستانی يشپ کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در هانواده بيشتر از سطح متوسط می باشد. بنابراين هانواده
 

 تاثیرگذار است؟سوال دوم: آیا مدرسه در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان پیش دبستانی 

 
 3با میانگین فرضی  ( مقایسه میانگین مدرسه2جدول )

 مدرسه
 t   sig خطای معیار انحراف معیار میانگین

181/3  232/0  081/0  719/2   000/0  

 

درید بزرگتر  می باشد و همچنين  1مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح هطای  t (،2)براساس نتايج جدول 

 دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در بيشتر از سطح متوسط می باشد. بنابراين مدرسه ميانگين مدرسه

 است. تاثيرگذار

 
 تاثیرگذار است؟ن پیش دبستانی سوال سوم: آیا همساالن در هویت و فرآیند هویت یابی کودکا

 

 3( مقایسه میانگین همساالن با میانگین فرضی 3جدول )

 همساالن
 t  sig خطای معیار انحراف معیار میانگین

238/3  832/0  132/0  071/1   000/0  
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همچنين  درید بزرگتر  می باشد و 1مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح هطای  t (،9براساس نتايج جدول )

 دبستانی پيش کودکان يابی هويت فرآيند و هويت در بيشتر از سطح متوسط می باشد. بنابراين همساالن ميانگين دانشگاه

 است. تاثيرگذار

 
 تاثیرگذار است؟آیا جامعه در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان پیش دبستانی  سوال چهارم:

 
 3خیل با میانگین فرضی ( مقایسه میانگین سایر سازمان های د1جدول )

 جامعه
 t sig خطای معیار انحراف معیار میانگین

897/3  227/0  083/0  727/10  000/0  

 

 درید بزرگتر  1مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح هطای  t (،4براساس نتايج جدول )

 .اثيرگذار استمی باشد. بنابراين جامعه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی ت

 
 تاثیرگذار است؟آیا رسانه در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان پیش دبستانی  سوال پنجم:

 

 
 3( مقایسه میانگین رسانه با میانگین فرضی 2جدول )

 رسانه
 t sig خطای معیار انحراف معیار میانگین

897/3  227/0  083/0  727/10  000/0  

 

 درید بزرگتر  1ه شده از مقدار بحرانی جدول در سطح هطای مشاهد t (،1براساس نتايج جدول )

 .می باشد. بنابراين رسانه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی تاثيرگذار است

 

 نتیجه گیری

 .تاثيرگذار است(، هانواده در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی 5براساس نتايج جدول )

بت اامدی مبنی بر اينكه هانواده هايی که فرزندان آنها ا  انتخاب دارند و می توانند در مسائل شخصی و با توجه به یح

هانوادگی تصميم گيری نمايند و ااترام و اعتماد به ن س فرزندان مورد توجه قرار می گيرد هويت فرزندان هويت موفقی 

 هواهد بود، اين فرريه مورد قبول می باشد.

 .تاثيرگذار است(، مدرسه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی 2جدول )براساس نتايج 

نمايی و اعمال کنترل  های پيش از مدرسه، کودکان قدرت طب  یحبت اريكسون، در شكل گيری هويت کودکان در هالل سال

ميتوان گ ت مدرسه در شكل گيری هويت  پس کنند. ها و ديگر تعامالت اجتماعی را آغاز می بر دنيای هود از راه برهی بازی

 کودکان پيش دبستانی تاثير دارد.

 .تاثيرگذار است(، همساالن در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی 9براساس نتايج جدول )

اوليای کودکان دوست يابی را از مدرسه شروع می کنند و در يك گروه سنی هاص در تاثير پذيری از هم سن و ساالن از 

دوستان به فرزندان در يافتن اس هويت هود نقش مهمی دارند. با توجه به اين پيشينه از  هانواده و مدرسه پيشی ميگيرند.

 تاثير همساالن در شكل گيری هويت نمی توان غ لت کرد.
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 .تاثيرگذار است(، جامعه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی 4براساس نتايج جدول )

جامعه نقش مهمی در شكل گيری هويت دارد. فرد در اين شكل گيری هويت از ارز  های جامعه و فرهنگ به عنوان معيار 

 .مقايسه ای با ارز  هايی که برای هود انتخاب کرده است اده می کند

 .تاثيرگذار است(، رسانه در هويت و فرآيند هويت يابی کودکان پيش دبستانی 1براساس نتايج جدول )

وسايل ارتباط با توجه به ويوگی های رسانه های امروزی با توجه به ويوگی های هود، تاثيرات مت اوتی روی هويت دارند. 

 پس رسانه در شكل گيری هويت کودکان تاثير مثبت دارد. .جمعی، نقش انتقال فرهنگ به جريان زندگی مردم را دارد

 هويت فرآيند و هويت در هانواده، مدرسه، همساالن، جامعه و رسانهدهد که ( نشان می 1( تا )5به طور کلی، نتايج جداول )

 است. تاثيرگذار دبستانی پيش کودکان يابی

هويت از همان دوران اوليه کودکی با ايجاد ااساس اعتمماد يا عدم اعتماد نسبت به افراد و جهان پيرامون کودک شكل می 

طول عمر ادامه دارد ولی جستجو برای به دست آوردن هويت در دوران کودکی گيرد . هرچند رشد هويت فرآيندی است که در 

بيشتر مطرح است. کودک برای آنكه تغييرات سريع بدن و ذهنشان را به یورت اس هويتی وااد درآورند ااتياج به زمان 

املی مانند روابط بين والدين دارند . رسيدن به اس هويتی قوی تا ادودی به مهارتهای شناهتی نيز بستگی دارد . به سبب عو

و فرزندان و فشارهای فرهنگی . اتی ميزان تغييرات اجتماعی ، الگوهای شكل گيری هويت در ميان کودکان مت اوت است . در 

يك جامعه ابتدايی و ساده که نقش های بزرگساالن محدود است و به ندرت تغييرات اجتماعی ايجاد می شود، شكل گيری 

تاً ساده ای است که به سرعت انجام می شود . ولی در جامعه پيچيده که تغييرات اجتماعی به سرعت تغيير هويت تكليف نسب

 می کند ، هويت يابی ممكن است کاری مشكل و طوالنی باشد .

( 5932(، منتظر قائم)5931(، ربانی)5952نتايج اين پووهش با نتايج پووهش های انجام شده همخوانی دارد. قنبری) 

( دريافتند که آموز  غير رسمی، مشارکت هانواده در فعاليت های متعدد، وسايل ارتباط جمعی، موقعيت 2059زونسكی)و بر

 اجتماعی و گروه هم سن و ساالن در شكل گيری هويت مؤثرند.

( در پزوهش های 5930( و ستاری)5931(، قاسم زاده)5319(، اريكسون)5951(، اامدی)5939همچنين جنكينز)

 در فرايند هويت يابی کودکان مؤثر است.افتند که گروه هويشاوندان، هم سن و ساالن مدرسه و رسانه  هود دري

 

 پیشنهادات: 

اساتيد در جلسات آموز  هانواده والدين را نسبت به تاثير شيوه های تربيتی شان بر هويت های فرزندانشان آگاه  -5

 ه آنان آموز  داده شود.کنند و سبك های فرزندپروری مناسب با اين سن و سال ب

 ارتقای آگاهی هانواده ها به ايجاد محيطی آرام و با نشاط و داشتن روابط دوستانه با يكديگر و رعايت ااترام متقابل   -2

ارائه پيشنهاد به همكاران فرهنگی دانشجو در دوره های تحصيالت تكميلی جهت انتخاب اين قبيل موروعات جهت  -9

 نامه در راستای ارتقای سطح آگاهی همكاران و اوليا  انجام امور مربوط به پايان

ارائه آموز  مناسب به همكاران در وزارت آموز  و پرور  مبنی بر اينكه محيط آموزشی و هم ساالن تاثير بسزايی  -4

 در تشكيل هويت دانش آموزان دارند.
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