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هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای تقویت هویت اسالمی در کودکان پیش دبستانی بود .روش تحقیق حاضر به
شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بود .در این مقاله ضمن ارائه ابعاد متفاوت هویت دینی ،به بررسی مهمترین راهکارهای
تقویت هویت اسالمی در مراکز پیش دبستانی پرداخته می شود .عوامل شکلگیری هویت دینی و در پی آن ،پیدایش بحران
هویت ،گوناگون است .با بررسی پژوهش های پیشین و با بهرهگیری از دیدگاههای دانشمندان اسالمی و غربی و سود بردن از
آیات و روایات ،مراحل شکلگیری هویت دینی و آسیبشناسی هویت اسالمی در دورههای رشد کودک بررسی شده است .یکی
از روشهای مؤثر در شکلگیری و تقویت هویت دینی ،چگونگی انتقال مفاهیم دینی از سوی مربیان به کودکان دبستانی است
که از مهمترین آنها می توان به روش قصهگویی ،روش مشاهده مستقیم ،روش الگو سازی و روش پرسش و پاسخو اشاره کرد.
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کلمات کلیدی :هویت ،کودکان پیش دبستانی ،هویت دینی ،تقویت هویت
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مقدمه :
دین و هویت دینی با ارائه ی یک چارچوب جامع برای تفسیر وقایع ،ونیز ارائه ی پاسخ های مشخص و قانع کننده ای برای
پرسش های وجودی مانند از کجا آمده ام و به کجا می روم ،تفسیری همه جانبه از حیات انسانی در اختیار می گذارد و خالء
زندگی را با ایجاد معنا برای لحظه لحظه ی آن برطرف می کند .دین به افراد نوعی احساس کنترل و کار آمدی می بخشد.
سالمت بخش ترین جنبه ی دین ،توانایی آن در فرو کاستن از تنیدگی وجودی از رهگذر اعطای یک احساس کنترل بر این
دنیای نا مطمئن و هراس انگیز است؛ این احساس کنترل از راه باور به حضور یک قدرت برتر و شکوهمند فراهم می شود که
اراده و اختیار دارد و می تواند از جانب ما مداخله کند .دین در جایگاه یک نظام مرجع با طرح هدفمندی حیات ،مرگ را
نقطه ی پایان زندگی نمی داند و آن را همچون گذرگاهی برای عبور به جهانی با شکوه تر ،پذیرفتنی می سازد .این توانایی دین
در کاستن از غم های وجودی و مرتبط کردن ما با یک نیروی قدرتمند معنوی ،در بردارنده ی بزرگترین هدیه به انسان هاست.
برای یک فرد معتقد ،همانا این هدیه امید و آرامش است .باور و ایمان به خدا سبب امیدواری و خوش بینی به خدا و جهان می
شود؛ انسان را به سوی خوبی ها فرا می خواند و محبت به خدا و آفریدگان او را در دل جای می دهد(حیدری-38: ،6831 ،
 .)32دین در صدد پاسخگویی به چرایی زندگی انسان هاست ؛ به اعتقاد فروم در کتاب روان کاوی دین « ،نیاز دینی یعنی نیاز
به یک الگوی جهت گیری و مرجعی برای اعتقاد و ایمان .هیچ کس را نمی توان یافت که فاقد این نیاز باشد» .فروم همانند
یونگ در تحلیل عوارض ناشی از پیروی از مکاتب غیر خدایی اعتقاد دارد که جامعه ی صنعتی غرب ،انسان را از فطرت خود
دور می کند و پیدایش بسیاری از مشکالت زندگی را که سالیوان آن ها را مشکالت زندگی می نامد ،ناشی از بی توجهی به
دین الهی می داند( جمالی.)6836 ،
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دین به انسان چیزی می دهد که از هیچ چیز دیگری قابل دریافت نیست و آن اعتماد به حاصل کشش های زندگی ،از طریق
اتصال شخصی به قدرت یا قدر ت های متعالی جهان می باشد .هر دینی معموالً برای مؤمنین به خود و وضع کلی جامعه مؤثر
است به عنوان مثال؛ دین کمک می کند تا هر فرد متدین قدرت و رضایت بیشتری به دست آورد؛ به وی کمک می کند تا
مصائب زندگی را بدون ناله و شکایت تحمل کند؛ کیفیت زندگی این جهان را ارتقاء می بخشد و سر انجام برای زندگی و
رستگاری برنامه ای عملی مطرح می کند(هیوم ،6832،ص. )61
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نقش برجسته ی دین  ،برخالف فلسفه ،اخالق و یا هر گونه فعالیت های آرمان گرایانه و فرهنگی این است که برای افراد
انسانی باالترین درجه از رضایت را ،از طریق ارتباط زنده با آن چه وی به عنوان قدرت یا قدرت های ما فوق بشری این جهان
تشخیص می دهد ،فراهم می آورد .آن چه یک دین خاص را از ادیان دیگر متمایز می کند نوع خدایی است که پیروان آن دین
به آن اعتقاد دارند و نیز تجربه ی بشری که به نحو شایسته ای از اعتماد مزبور ،حاصل می شود( هیوم. )32-61 : 6832 ،
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به عقیده ی دورکیم یکی از عوامل مؤثر بر هویت دینی افراد ،شرکت در مناسک دینی است .برگزاری مناسک دینی ،تجمع
مردمی را به دنبال دارد ،که دارای ارزش ها و باورهای مشترکی هستند .این تجمع؛ روح جمعی ،انسجام و اتحاد مؤمنین به آن
مذهب ،را به ارمغان می آورد .این تجمع ،که با احساسات مشترک و هم جهت مشارکین همراه است ،آن ها را از حوزه ی
مادیات ،به حوزه ی معنویات منتقل می کند که باعث "حرکت زایی مذهبی" می شود(دورکیم .)613:6838،به نظر دورکیم
عالوه بر کارکرد تجمع مردمی در برگزاری مراسم دینی ،شادی و تفریح مردم نیز با برگزاری مراسم دینی تأمین می گردد .به
عبارت دیگر هدف اصلی ،اجرای باور های در برگزاری مراسم مذهبی است ،ولی در کنارآن شرکت کنندگان شاد می شوند،
لذت می برند و تفریح می کنند .بدین جهت است که دورکیم پیوندی نزدیک و ناگفتنی بین روزه و مهمانی ،ایام مقدس و
تعطیالت ،تعطیالت و شادی متصور می شود «...دورکیم تفریح را الزمه ی زندگی اجتماعی می داند و معتقد است؛ چون
تفریح کارکرد بنیادی مناسک دینی به شمار می رود ،لذا دین از لطف و جاذبه ای کامالً مجزا از اهداف رسمی خود برخوردار
است(»...دورکیم.)613 :6838 ،
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هویت دینی:
هویت :واژه هویت یا  Identityریشه در زبان التین دارد (  )Identitasکه از  Idemیعنی مشابه و یکسان ریشه می
گیر د) و دو معنای اصلی دارد.اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است:این با آن مشابه است.معنای دوم آن به مفهوم
تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می گیرد.این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت ،یعنی تفاوتهای
اساسی که یک شخص را از همه کسان دیگر به واسطه ی هویت «خودش» متمایز می کند ،اشاره دارد و در معنای دیگر به
ویژگی همسانی که درآن اشخاص می توانند به هم پیوسته باشند و یا از طریق گروه یا مقوالت بر اساس صور مشترک برجسته
ای ،نظیر ویژگی های قومی و ...به دیگران بپیوندند ،داللت دارد(منصور نژاد.)673-671 :6833،
هویت مفهومی است که به ویژه در سا ل های اخیرکاربرد فراوانی را در ادبیات و علوم انسانی بویژه روان شناسی و جامعه
شناسی پیدا کرده است  .در فرهنگ معین آمده است  :هویت یعنی -6:ذات باری تعالی -3هستی ،وجود -8آنچه موجب
شناسایی شخص باشد -1حقیقت جزئیه .یعنی هرگاه ماهیت با تشخص است هویت گاه با لذات است و گاه بالعرض است(معین
 .)3333 :در فرهنگ عمید نیز هویت چنین تعریف شده است:هویت یعنی حقیقت شی ء،یا شخص که مشتمل بر صفات جو
هری او باشد .هویت در لغت به معنای شخصیت،ذات،هستی،ووجود و منسوب به «هو»می باشد(عمید .)6313 :دهخدا در لغت
نامه خود هویت را عبارت از تشخص دانسته و می گوید ":همین معنی میان حکیمان ومتکلمان مشهور است"(دهخدا :
 .)32331در فرهنگ فارسی آموزگار این مفهوم به معنی ؛شناسنامه،نشانه و شناسایی آمده است(آموزگار .)6636 :
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رویکردهای جامعه شناسانهی هویت دینی:

دورکیم :دورکیم معتقد است که انسان یک خصلت دوگانه و به عبارت دیگر دو بعد فردی و اجتماعی دارد .بخش اجتماعی از
طریق جامعه پذیری توسعه می یابد و در طول زندگی از طریق تعامل با دیگران و مشارکت در فعالیت هایی با سوگیری جمعی
تقویت می شود .قسمت فردی خودمحور است وبا امیال خودخواهانه ی فرد مشغول است .قسمت فردی وجود آدمی را می توان
هویت فردی و قسمت اجتماعی آن را می توان هویت اجتماعی در نظر گرفت ،از نظر دورکیم دین در ابتدا در میان جوامع
اولیه ،وقتی که افراد به جمع بزرگتری پیوستند به وجود آمده است .در این موقع مردم به درک یک نیرو که به نظر می رسد
مافوق آن ها باشد می رسند و تمایز میان امور مقدس و غیر مقدس حاصل می شود .در واقع در جوامع ابتدایی هویت اجتماعی
افراد همان هویت مذهبی آنان است که آن ها را تشویق می کند سود جمعی را در رفتارشان در نظر بگیرند« .محتوای نمادها و
مناسک مذهبی حتی موجودیت مادی جامعه را تنظیم می کند» (کرایپن.)836: 6133،
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پارسونز :پارسونز یکی از مهمترین جامعه شناسان نظم گرای معاصر است و از دیدگاه کالن به جامعه می نگرد او به نظام
شخصیتی افراد و هویت فردی و اجتماعی افراد و همچنین دین و ارزش های اخالقی و نقش آن ها در رهبری کنش های فردی
و جمعی توجه اساسی دارد .از نظر پارسونز هر فرد در نظام شخصیتی خود که قسمتی از نظام کلی کنش است ،هویتی منحصر
به فرد و یکتا دارد اما این نظام شخصیتی در ارتباط متقابل با سایر بخش های نظام کنش و عمل می کند .پارسونز هویت
اجتماعی را مسلط ب ر هویت فردی در نظر می گیرد ،اما در عین حال می کوشد نشان دهد که هر کنشگر اجتماعی در قالب
نظام شخصیتی ،هویتی منحصر به فرد دارد (توسلی .) 6871 ،می توان گفت که از نظر پارسونز دین از طریق جامعه پذیری در
قالب ارزش های اجتماعی در نظام شخصیتی و هویت اجتماعی وارد شده و در آن نهادینه می شود .در جوامع مدرن هویت
فردی غیر دینی است زیرا به دلیل تفکیک های کارکردی ،حوزه ی دینی از جنبه های اقتصادی -اجتماعی افراد جدا می شود
اما در هویت اجتماعی افراد هنوز هم حضور خواهد داشت ،چرا که در نظر او فرهنگ و دین برای برقراری نظم اجتماعی اهمیت
بسزایی دارند و می توانند کنش های اجتماعی را رهبری کنند (توسلی.) 6871 ،
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استرایکر :استرایکر یکی از نظریه پردازانی است که نظریاتی درباره ی هویت ارائه کرده است .از نظر او هر فرد در اجتماع
هویتی مخصوص به خود دارد وقتی افراد در زندگی اجتماعی خود نقش های گوناگونی می پذیرند ،هویت الصاق شده به آن ها
نیز درونی می شود هویت ها قسمت هایی از«خود» هستند ،خود در ارتباط با ساختار کالن اجتماعی و ماهیت آن و موقعیت
خود در این ساختارها ونقش هایی که در ارتباط با این موقعیت ها بازی میکند ،طرح هایی را ایجاد می کند .هویت ها این
طرح های ساخته شده به دست خود را درونی میکنند (تورنر .)6113،می توان گفت که افراد وقتی در موقعیت های مذهبی
قرار بگیرند ،هویت مذهبی خواهند داشت .از آنجایی که هویت ها اتصال فرد را با ساختار اجتماعی فراهم می کنند ،می توان
اهمیت هویت مذهبی را در سلسه مرا تب هویتی افراد با توجه به ساختار اجتماعی که در آن زندگی می کنند حدس زد هر چه
ساختار اجتماعی به نقش های مذهبی اهمیت بیشتری دهد ،تعداد این نقش ها وحمایت اجتماعی که برای آن ها فراهم می
شود ،بیشتر خواهد بود (تورنر.)6113،
هویت دینی و ابعاد آن:
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عوامل زیادی ا ز قبیل؛ آموزش و پرورش ،هنر ،ادبیات ،فرهنگ رایج عامه ،ساختار سیاسی معماران و حتی دانشمندان علوم
تجربی بر هویت دینی تأثیرگذارند .به همین خاطر این گونه به نظر می رسد که هویت دینی را چنین می توان تعریف کرد؛
بخشی از مذهب که در افراد و جوامع مذهبی دارای درجاتی از ثبات بوده و از نسلی به نسل دیگر تداوم داشته است .این تعریف
از هویت دینی ،به وضوح جوامع مذهبی را از غیر مذهبی جدا می کند .هویت دینی بر آمده از شخصیت دینی می باشد؛ یعنی
جایی که مفاهیم دینی ،عقاید و مبانی بر رفتار ،گفتار و اعمال فرد ،خود را به منصه ی ظهور می رساند .از این رو هویت
دینی،ضمیمه کننده نام یابی خاص و پیشینه ی کامالً روشن ،در خصوص چنین افرادی بوده و به طور معمول فرض بر این
است که ،زمینه ی تبعیت از قوانین و مقررات تصویب شده و صریح را در افراد ایجاد می کند و پیشینه ی تاریخی پر بار ،افسانه
ها و باورها ی کهن ،الگو های مشخص ،آداب و سنن مذهبی ،مقررات و پشتوانه های سنتی ،این نوع از هویت می باشد (حبیب
زاده مرو دشتی.)11 :6833 ،
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با توجه به اینکه از ویژگی های هویت ،چند بعدی بودن آن است هویت دینی نیز مفهومی مرکب است و ابعادی دارد.
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الف) بعد دین داری :بررسی پژ وهش های تجربی راجع به دین داری نشان می دهد که چند بعدی بودن دین نکته ای است
که عموماً توسط پژوهشگران پذیرفته شده است مدل گالک و استارک که در این حوزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است برای
دین ،پنج بعد در نظر گرفته است :بعد اعتقادی ،بعد شعائر و مناسک ،بعد تجربی ،بعد دانش دینی و بعد پیامدی.
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ب) بعد اجتماعی :این بعد با مجموعه ای از نشانه گرها(اجتماعی و نمادین ) سروکاردارد که مرز گروه های دینی را تعریف
می کند و به شخص اجازه می دهد که میان «درون گروه وبرون گروه» تمایز قائل شود .بعد اجتماعی با تعریف رسمی و علمی
تعلق ،ارتباط دارد مثالً می توان به غسل تعمید داده شدن یا مؤمنانه عمل کردن به اصول پنج گانه ی اسالم یا داشتن سر پناه
مشترک در آیین بودا و به عالوه موافقت پذیرش تکالیفی که برای به رسمیت شناختن اعضاء جهت احراز صالحیت دراین یا آن
جنبش دینی مورد نظر است ،اشاره کرد .در واقع بعد اجتماعی ،احساس تعلق خاطر مشترک و احساس تعهد افراد به "مای"
مسلمان را نشان می دهد.
ج) بعد تاریخی :بعد تاریخی را می توان آگاهی و دانش نسبت به پیشینه ی تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان
دانست.
د) بعد فرهنگی :این بعد حاوی مجموعه ای از عناصر شناختی ،نمادین و عملی است که میراث سنتی خاص را تشکیل می
دهد :آموزه ها ،کتاب ها ،علم وتفاسیر عملی ،رفتارها و آیین ها و رموزآیینی ،تاریخ ،اندیشه ها و شیوه های اندیشه ورزی که در
ریشه در فعالیت های اجتماعات دارند ،عادات غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،امور جنسی ،بهداشت و نظایر آن که با نظام
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اعتقادات فرد مرتبط اند ،هنرو آفریده های زیبا شناختی که به طورعلمی توسعه یا فته است وبا این اعتقادات ارتباط دارد و
نظایر آن شامل بعد فرهنگی هویت می شود در واقع بعد فرهنگی ،نگرش مثبت به میراث فرهنگی –مذهبی و اهتمام به حفظ
و نگهداری آ ن را نشان می دهد( منصور نژاد.)671-677 :6833 ،
پیشینه نظری و عملی:
زاهد زاهدانی وکالنتری( )6833در پژوهشی تحت عنوان :هویت دینی و جوانان ،که نتیجه ی پژوهشی تجربی در ایران
است ،به دنبال بررسی میزان احساس تعلق به هویت دینی و عوامل مؤثربر آن هستند .جامعه آماری این تحقیق ،دانش آموزان
مقطع متوسطه ،سال سوم دبیر ستان نواحی چهار گانه ی آموزش و پرورش شهر شیراز هستند که نمونه ای متشکل از 122
نفر ،شامل دختران وپسران مورد مطالعه را دربر می گیرد .نتایج نشان داد  %33دانش آموزان دارای هویت دینی قوی هستند و
تنها  %1پاسخگویان ،در این حوزه دارای مشکل یا بحران هستند .بیش از  %11دانش آموزان خداوند را ناظر بر اعمال خود می
بینند ودر بعد اعتقادی به خداوند ایمان دارند .روی هم رفته هویت دینی دانش آموزان در حد باالیی است و بیشتر دانش
آموزان دارای اعتقادات دینی باالیی هستند.
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غفوری کله( )6831در پژوهشی تحت عنوان :بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان شهر تهران با تاکید بر تأثیر خانواده برآن ،با
استفاده از روش پیماشی و با بهره گیری از تکنیک پرسش نامه ،هویت ملی ودینی  812نفر از جوانان  33-63ساله شهر تهران
را در مناطق مختلف آن را مورد برر سی قرار داده ،که در آن هویت مطرح شده باویژگیهای فردی و خانوادگی آنان را در ارتباط
قرار داده ،واز جمله نتایج به دست آمده ی آن به شرح ذیل می باشد :در خانواده هایی که والدین پایبندی باالیی نسبت به
مؤلفه های ملی ودینی دارند ،جوانان آن ها نیز از هویت ملی و دینی قویتری برخوردارند .عملکرد والدین در زمینه ی آموزش
جوانان در دو بعد ملی ودینی با هویت ملی ودینی جوانان در ارتباط می باشد واین ارتباط مستقیم ومثبت ارزیابی شده است.
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آزموده( )6833پژوهشی تحت عنوان :رابطه ی جهت گیری مذهبی با سر سختی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی را انجام
داده است .در این پژوهش از سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی آلپورت و پرسشنامه ی زمینه های دید گاه
های شخصی و پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد استفاده شده است .برای انجام این تحقیق  322نفر از دانشجویان دانشگاه
شهید بهشتی از دو جنس مرد و زن ب ه صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و روش انجام پژوهش به صورت میدانی بود که
دو طرح پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت که عبارت بودند از-6:روش شبه تجربی -3روش همبستگی .یافته های پژوهش
نشان داد که افرادی که دارای مذهب درونی هستند یعنی مذهب بعدی از شخصیت شان است وانتها وهدف نهایی است و
وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر نیست،به دلیل داشتن معنا وهدف در زندگی ،مذهب می تواند در ایجاد سر سختی و
شادکامی نقش سازنده ای داشته باشد.
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کیز و ریتزس )3227(6در پژوهش خود نقش هویت مذهبی را بر حرمت خود و نشانه های افسردگی درکارگران مسن و باز
نشسته ،برجسته ساختند .نتیجه ی به دست آمده از این بررسی نشان داد هنگامی که هویت مذهبی افزایش می یابد ،حرمت
خود افزایش یافته و نشانه های افسردگی کاهش می یابد.
کیم و دیگران( ) 3221به این نتیجه رسیدند که عمل به باور های دینی با هیجانات و عواطف مثبت مانند خوش خلقی،
شادکامی ،مهربانی ،اعتماد به نفس ،توجه و آرامش رابطه ی مثبت دارد.
ماهونی ودیگران( ) 3223بعد از بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عمل به باور های دینی موجب افزایش
مشارکت کالمی ،افزایش میزان شادکامی ،کاهش چشمگیر پرخاشگری و تعارضات شده است.
1
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هاالمی وآرگایل( )6117در تحقیقی که تحت عنوان"روان شناسی رفتار ،عقیده وتجربه مذهبی"انجام داده اند به این نتیجه
رسیدند که افراد کمتر مذهبی به این دلیل کمتر شادند که اطمینان و یقین کمتری دارند.
روش شناسی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای تقویت هویت اسالمی در کودکان پیش دبستانی می باشد و بر این اساس باید بیان
داشت که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام گرفته است .
یافته ها و بحث:
آسیبشناسی هویت دینی در دورههای رشد:

D
I

برای رسیدن به مرحله تکاملیافته هویت دینی ،باید به مراحل و جنبههای تربیتيی اشياره شيده توجيه کيرد .بيیتيوجهی یيا
سهلانگاری نسبت به آموزههای دینی سبب آسیبهایی میشود که روند ایين تکاميل را متوقيف ميیکنيد .در ایين قسيمت بيه
مهمترین آسیبها بر اساس دورههای یاد شده اشاره میشود.

 -1نامگذاری نامناسب

S
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بعضی از والدین تصور میکنند که انتخاب نام فرزندان باید براساس مُد روز صورت گیرد .به همین دلیيل نيامهيای نامناسيبی
برای فرزندشان برمیگزینند که گاهی اثر منفی نیز دارند ،مانند :نامهای بیگانه ،ضد ارزشيی ،نيام حیوانيات ،مکيانهيای خياص،
پادشاهان ستمگر گذشته و نظیر آن .آنها در اینگونه نام نهادنها ،نیازهای روحی آینده فرزندان را نادیيده ميیگیرنيد .نيامهيای
نامناسب ،در دراز مدت ،آسیبهای خود را آشکار میسازد.
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نامی که از نظر ظاهری ،موزون و هماهنگ نیست؛ تلفظ آسانی ندارد و معنی خوبی نمیدهد ،معموالً مایيه تمسيخر و تحقیير
فرد خواهد شد .نامهایی مانند چنگیز ،تیمور و آتیال که معنی خوبی ندارند و برای افراد پلید ،ستمکار و منفور به کيار ميیرونيد،
نامهای نامناسبی هستند(قائمی .)31 : 6833،آسیب دیگری که افزون بر احساسحقارت به وجود میآید ،همانندسيازی فيرد بيا
شخصیتهای اصلی نامهاست .برای نمونه در بعضی موارد ،اگر کسی با نام افراد ستمگر تاریخ صيدا زده شيود ،بيا تکيرار آن ،در
بعضی از مراحل زندگی ،از آن افراد تقلید می کند .رواج گناه در جامعه ،تیيره کيردن روابيط میيان افيراد و فرهنيگ گيرایش بيه
اینگونه نامها ،آسیبهای دیگر نامگذاری نامناسب به شمار میروند .در نهایت ،پرشدن فضای جامعه از تکرار تلفظ این اسمهای
ناشایست و نامتعارف ،نوعی تنفر عمومی از شنیدن اینگونه نامها را به وجود میآورد حتی در برخی موارد سبب رعب و وحشت
خواهد شد(قائمی.)82 : 6833،
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 -2سرزنش و محبت بیش از اندازه

یکی از اصول تربیتی ،تعادل در برخورد با کودکان است .محبت کردن باید به طور مينظم صيورت گیيرد تيا سيبب اسيتحکام
شخصیت شود ،ولی نباید از مرز خود بگذرد .برای نمونه ،بعضی افراد همواره و در هر موردی به فرزندان محبيت ميیکننيد و بيا
تشویقهای گوناگون از خط قرمز میگذرند .در اینگونه موارد ،به مرور زمان ،زمینههای ایجاد تکبر و لوس شدن فرزند ،فراهم و
پس از آن ،رشد هویت دینی مختل میشود .حضرت علی علیهالسالم در این مورد میفرمایيد« :شَير الاياُمُورا الراضيا عينا الين؛فاسا؛
بدترین کارها خودپسندی است( ».محمدی ری شهری ،6831 ،ج  .)17 :1آسیبهای خودپسندی و تکبر هيم عبيارت اسيت از:
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دور شدن از صفات نیک ،فساد عقل ،ظاهر شدن معایب و بدیها ،کوچک شدن نزد خداوند (محمدی ری شيهری ،6831 ،ج :1
.)17
بنابراین ،سرپرستان تربیت کودک باید با تعادل در محبت ،مانع پدید آمدن خودبینی و تکبر شوند .سرزنش بیمورد و بیش از
حد ،یکی دیگر از عوامل آسیبزا به شمار میرود .کودکی که همواره با انتقادهای بیمورد روبهروست ،میکوشد تا با هر روشيی،
هر چند نادرست و غیر واقعی ،در نگاه بزرگترها خوب جلوه کند تا تحقیر به وجود آمده را جبران کند .رفته رفته با پدید آمدن
نفاق در کارها ،از مسائل دینی فاصله میگیرد .حضرت علی علیهالسالم درباره علت نفاق میفرماید« :نفاق مرد از خيواری اسيت
که در خودش مییابد»(محمدی ری شهری ،6831 ،ج .)636 :62
-3آسیبهای تنبیه

یکی از مسائلی که در رشد هویت دینی باید مورد توجه قرار گیرد ،جایگزین کردن روشهایی به جای تنبیه است .اسيتفاده از
این روش در آموزش مسائل دینی ،خسارتهای جبراننشدنی بر روحیه کودکان و نوجوانان بر جای میگذارد .خداوند در قيرآن
مجید به این نکته اشاره میکند که دین آوردن نباید با اجبار باشد(بقره  .)331 :متأسفانه بعضيی از واليدین در آميوزش مبيانی
دینی ،از این روش مخرب استفاده میکنند و هیچگاه به پیآمدهای آن توجهی ندارند.
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یکی از مهمترین آسیب های تکرار تنبیه نادرست این است کيه فيرد تنبیيه شيده نسيبت بيه تنبیيهکننيده حاليت دشيمنی و
کینهتوزی به خود میگیرد .بدین ترتیب آموزشهای دینی ،اثر خود را از دست خواهد داد و حتی گاهی به رفتارهای ضد دینيی
میانجامد.
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مربیان در دوره های پیش دبستانی باید توجه کنند که تنبیه برای آموزش دادن و ادب کردن است ،نه تخلیه روانی خودشان.
آنان باید به نکتههای مهم دیگری هم توجه کنند:
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 -6تا حد امکان نوع تنبیه به گونهای انتخاب شود که با نوع جرم کودک سنخیت داشته باشد.
 -3هنگام تنبیه ،نباید او را با دیگران مقایسه کرد.
 -8از رفتار کودک ،انتقاد شود ،نه از خود او.
 -1کودک باید از علت تنبیه آگاه شود.
 -3هیچگاه کودک را با عنوان اینکه «دوستت ندارم» ،تنبیه نکنید.
 -1کودک باید احساس کند که با تنبیه همه چیز تمام شده است.
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 -7هیچگاه کودک را برای کاری که توان انجام آن را ندارد ،تنبیه نکنید.
 -3پیش از تنبیه ،رفتار صحیح را آموزش دهید.
-1تنبیه (بدنی و غیر بدنی) ،دشوارترین و ظریفترین وسیله تربیتی است که اجرای آن به کاردانی و بردباری نیياز دارد و اگير
شرایط آن رعایت نشود ،آثار بدی بر جای میگذارد که جبران آن دشيوار اسيت .بنيابراین ،هير کسيی حيق نيدارد از ایين روش
استفاده کند(امینی. )677-673 :6873 ،
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 -4محیط خانوادگی ناسالم

بیشک ،کودک از روابط میان اعضای خانواده به ویژه والدین الگو میپذیرد .اگر روابط میيان اعضيا صيمیمی و عياطفی باشيد،
اثربخشی آموزش دینی بهتر صورت میگیرد ،ولی اگر روابط ،مخدوش و ناسالم باشد ،آموزشهيای دینيی هيم بيه دلیيل روابيط
ناسالم ،کارآمدی خود را از دست خواهد داد.
دو تن از پژوهشگران به نام آکوک 6و بنگستون 3معتقدند که وجود تعارضدر خانواده میان واليدین و فرزنيدان ،ميانع از انتقيال
ارزشهای دینی به فرزندان میشود(لطف آبادی. )63 :6836 ،
پدر و مادر که نخستین الگو و مؤثرترین عامل تربیت دینی کودک هستند ،باید بکوشند فضای خانه را به محلی امن و مناسب
برای پرورش فرزند تبدیل کنند و از هر کاری که سبب سلب آرامش میشود ،بپرهیزند .برخوردهای تند ،نيزاعهيای همیشيگی،
بحثهای بیحاصل و پرخاشگری والدین با یکدیگر و اعضای خانواده ،محیط را بحرانی میکند؛ به حيس ناامیيدی ،نگرانيی و در
نهایت به آشفتگی کودک میانجامد و گاهی مقدمات فرار از خانه و انحراف فرزند فراهم میشود.
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پژوهشگران با انجام پژوهش درباره شناخت مشکالت نوجوانان به این نتیجه دست یافتند که مشيکالت خيانوادگی ،آموزشيی،
رفتاری ،عاطفی و جسمی ،علتهای اصلی مشکالت به شمار می آیند .نکته قابل توجيه پيژوهش یادشيده ،ایين نکتيه اسيت کيه
مشکالت خانوادگی ،مهمترین عامل پیدایش این ناهنجاریها است.
 -5تبعیض
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در کانون خانواده باید روابط معقول و د رستی میان والدین و فرزندان حاکم باشد .هميه آنهيا بایيد در رفيع نیازهيای فيردی و
جمعی تا آنجا که میتوانند ،تالش کنند .والدین باید با تعادل میان فرزندان به تقویت این مهم بپردازند .تبعیض سبب ميیشيود
که فرزند از دست یافتن به هویت دینی باز ماند .یکی از آسیبهای تبعیض ،به وجود آمدن کینيه و دشيمنی کيودک و نوجيوان
نسبت به والدین است که آنها را وا میدارد تا برخالف آموزشهای دینی عميل کننيد .آسيیبهيای دیگير عبارتنيد از :احسياس
حقارت در میان فرزندان ،حسادت بین آنها ،بدآموزی ،الگوگیری منفی و... .
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در برخی موارد ،بعضی از والدین به علت سستی یکی از فرزندان در انجام تکالیف دینی با او بیمهيری ميیکننيد .ایين عميل،
گمان تبعیض را در آن فرزند تقویت میکند که پی آمد آن ،مخالفت با آموزشها و دست زدن به رفتارهای تالفیجویانيه اسيت.
متولیان تربیتی کودک باید داستان حضرت یوسف علیهالسالمرا سرمشق خود قرار دهند .توجه حضرت یعقوب علیيهالسيالم بيه
یوسف به دلیل کوچکتر بودن و بی بهره بودن از وجود مادر ،برادران حسود را بر آن داشت که بدون توجه به عوامل یاد شده ،او
را در چاه بیاندازند .آنها تصمیم گرفتند یوسف را با دور کردن از آن منطقه به قتيل برسيانند تيا خيود ميورد محبيت پيدر قيرار
گیرند(یوسف .)63-3 :

A

راهکارهای عملی تقویت هویت دینی در روره های پیش دبستانی:
در آیهها و روایتها برای تقویت هویت اسالمی ،به راههایی اشاره شده که با ظرافتهای ویژهای هميراه اسيت .در ایين میيان،
نمیتوان از هر وسیلهای برای تربیت کودکان و نوجوانان استفاده کرد ،بلکه باید بير اسياس ظرفیيتهيای موجيود ،از روشهيای
مناسبی بهرهمند شد .یکی از روشهای مؤثر در شکلگیری هویت دینی ،چگونگی انتقال مفاهیم دینی بيه کودکيان و نوجوانيان
است که در اینجا به برخی روشهای انتقال مفاهیم دینی اشاره میکنیم.

Acock
Bengston
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الف) روش قصهگویی
قصه در لغت به معنی سرگذشت آمده است .در قصه ،به سرگذشت فرد یا گروهيی پرداختيه ميیشيود کيه شينیدن آن بيرای
شنونده جذاب است .شنیدن قصه ،یکی از کارهای مورد عالقه این دوره از رشد به شمار میرود .آنها با هیجان زیاد بيه داسيتان
گوش میدهند .قصه نه تنها پیامهای مفیدی برای کودک دارد ،بلکه اگر بيه گونيهای جيذاب و مناسيب گفتيه شيود ،کيودک و
نوجوان میکوشند خود را با شخصیتهای آن قصه همانندسازی کنند .والدین و مربیان میتوانند با بیان داستانهای ميذهبی و
دینی ،زمینه رشد شناختی کودک را فراهم سازند .یکی از راههای استفاده از این سبک تربیتی ،استفاده از کتيابهيای داسيتان
است .کودکان با خواندن کتابهای داستانی در این زمینه به اهداف مورد نظر دست مییابند .والدین و مربیان باید پس از بیيان
قصههای آموزنده ،به نتیجه مورد نظر خود برسند .در این زمینه میتوانند از کودک نتیجه داستان را بپرسند .با تکرار این روش،
کودک میکوشد از شخصیتهای مثبت داستان ،تقلید و خود را به آنها نزدیک کند.

D
I

در قرآن کریم و آموزههای پیامبران الهی و ائمه اطهار علیهمالسالم از این روش به خوبی استفاده شده است .خداوند در آیهای
از قرآن مجید ،به پیامبر میفرماید ...« :فَاقاصُصْ القَصص لَعل؛هُمْ یتَف؛کَرُونَ؛ ...پس قصههای گذشته را بخوان ،شاید متفکير شيوند»
(اعراف .)671 :آنچه در بیان این روش از قرآن به دست میآید ،تفکر و پندآموزی از داستانهای گذشته است.
ب) روش مشاهده مستقیم

S
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e

دیدن بعضی رویدادها که به آموزههای دینی مربوط میشود ،در یادگیری کودک و نوجوان تأثیر فراوانی دارد .آنها با دیدن آن
رویدادها ،بعضی از مسائل انتزاعی را بهتر درک میکنند و در موقعیتهای مشابه آن را به کار میگیرند.
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در قرآن مجید ،استفاده از این روش یکی از راههای دستیابی به جهانبینی دینی ،معرفی شده است .برای نمونه ،خداونيد در
آیه ای ،همگان را به مشاهده آثيار رحميت الهيی ،ماننيد پدیيد آميدن بياران و رویيش گیياه در زميین پيس از خشيکی آن فيرا
میخواند(روم  .)32 :خداوند در آیههای گوناگون ،انسان را به سیر و سفر و دیدن آثار به جا مانده از قبیلههيای پیشيین تشيویق
میکند .مشاهده این مسائل به سبب ملموس بودن و خارج شدن از محدوده انتزاعی ،نتیجهگیری را آسانتر میسازد .واليدین و
مربیان میتوانند با تشکیل گروههای کوچک و بزرگ ،برای اردوهای گوناگون ،به تبیین مسيائل ميرتبط بيا رشيد هویيت دینيی
بپردازند.

c
r

A

ج) روش الگو سازی

با آموزش مسائل نظری و عملی دینی به کودکان و نوجوانان ،هدف خاصی در ذهن آنها ترسیم ميیشيود .آنيان بيا فراگيرفتن
آموزههای دینی ،به سوی هدف مورد نظر گام برمیدارند ،ولی نمیتوانند به تصور درستی از شخصیت آرمانیشان دسيت یابنيد.
برای جبران این کاستی ،میتوان الگوهای مناسب را در برابر دیدگان آنان ترسیم کرد .با کمک روش الگویی ،آموزههای دینيی و
چگونگی عمل به آنها را به صورت ملموستری فرا میگیرند .در این مرحله ،کودک ،نوجوان و جوان به صورت عینی هدف خيود
را بازسازی میکند .در قرآن مجید چنین آمده است:
البته باید برای شما در پیروی از خصال نیکوی پیامبر ،سرمشقی پسندیده باشد .این برای کسی است که امیدوار باشد به خيدا
و روز قیامت و بسیار یاد خدا کند (احزاب.)36 :
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در بعضی دیگر از آیههای قرآن ،از حضرت ابراهیم(ممتحنه )1 :و قوم او(ممتحنه )1 :به عنوان الگو یاد میشود .حضيرت عليی
علیهالسالم نیز در نکوهش لشکریان خود پس از جنگ نهروان که برای نبرد با معاویه سستی میورزیدند ،در قسيمتی از خطبيه
 17نهج البالغه چنین فرمود:
...ای مردم! به اهل بیت پیامبرتان بنگرید؛ از آن سو که گام برمیدارند ،بروید .قدم جای قدمشان بگذارید .آنها شما را هرگيز
از راه هدایت بیرون نمیبرند و به سستی و هالکت باز نمیگردانند .اگر سکوت کردند ،سيکوت کنیيد و اگير قیيام کردنيد ،قیيام
کنید .از آنها پیشی نگیرید که گمراه میشوید و از آنان عقب نمانید که نابود میگردید(نهج البالغه ،خ .)636 :17
والدین و مربیان باید پیش از اینکه کودک ،الگوی نامناسبی را برگزیند ،الگوهای مناسب را فراروی کودکيان و نوجوانيان قيرار
دهند .کودکان باید از الگوهایی تقلید کنند که از یک سو برای آنها جذابیت کافی داشته باشند و از سوی دیگر ،آنان را در مسیر
رسیدن به پروردگار و هویت دینی یاری کنند .در غیر این صورت ،باید بيرای یيافتن الگيوی مناسيبتيری در ایين زمینيه قيدم
برداشت .امام علی علیهالسالم میفرماید:

D
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کسی که خود را رهبر مردم قرار داد ،باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد ،خود را بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت
کند ،با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم میدهد و ادب میکند ،به تعلیم سزاوارتر است از آنکه دیگران را تعلیم
دهد و ادب بیاموزد(نهج البالغه ،خ .)181 :17
د) روش پرسش و پاسخ
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متولیان تربیتی میتوانند با استفاده از روش پرسش و پاسخ ،کودک و نوجوان را به تفکر درباره مسائل دینی تشویق کننيد .بيا
طرح پرسش دینی ،ذهن آنها برای یافتن پاسخ مناسب ،به جمعآوری و پردازش اطالعات و انتخياب بهتيرین آنهيا ميیپيردازد و
کمکم با هم اندیشی میان مربیان و والدین به همراه آنها ،مسائل جدیدی به دست میآید .این روش ،به سبب اینکه ذهن آنهيا را
فعال می کند ،تعامل کودک و نوجوان را در پی دارد .همچنین روش تبیین مسائل و مفاهیم دینی به صورت سخنرانی اثرگذارتر
است.
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در قرآن کریم هم از این روش استفاده شده است .این به معنی آن نیست که خداوند درباره علم پیامبر تردید ایجاد کند ،بلکه
برای اینکه مخاطيب را بیشيتر بيه تفکير وادارد ،از چنيین روشيی اسيتفاده کيرده اسيت(ابراهیم  .)62 :در میيان احادیيث هيم
گفتوگوهایی به چشم میخورد که به صورت پرسش و پاسخ میان معصومین علیهمالسالم و دیگيران صيورت گرفتيه اسيت .در
مرحله جدید میتوان به شبههها و پرسشهایی که در ذهن کودک و نوجوان شکل میگیرد ،توجه و پاسيخهيای مناسيبی را بيا
توجه به سطح شناختیاش ارائه کرد.

A

نتیجه گیری :

پژوهشی که انجام شد در رابطه با راهکارهای تقویت هویت اسالمی در کودکان پیش دبستانی بود .عوامل متعددی در
شکلگیری هویت ایرانی -اسالمی دخیل است که باید در دوره پیشدبستانی موردتوجه قرار گیرد  .توجه به عناصر هویت،
فرآیند هویت یابی کودکان و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت کمک به شکل گیری و تقویت هویت ایرانی -اسالمی کودکان
امری ضروری است و بسیاری از اهداف و برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت توسعه ای کشور بدون توجه به این
موضوع محقق نخواهد شد.
پس از خانواده ،مهمترین محیط مؤثر در رشد دینی کودک ،محیط آموزشی و مراکز پیش دبستانی است که به عنوان خانه
دوم شناخته میشود .مسئوالن این نوع مراکز باید با هماهنگی کامل با والدین دانشآموزان ،در امر آموزش مسائل دینی فعالیت
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کنند .آنها میتوانند برای هر دانش آموزی ،یک پرونده دینی و اخالقی تشکیل دهند و به طور مستمر به ارزیابی تحول هویت
دینی او بپردازند تا شکلگیری هویت دینی در کودکی و نوجوانی به گونهای منسجم صورت پذیرد.
در بعضی مراکز پیش دبستانی ،آسیبهای جدی در این مسیر به وجود میآید .برای نمونه ،در مدارس شلوغ ،مربیان با تعداد
زیادی دانشآموز روبهرو هستند و توان انجام د قیق وظایف خود را ندارند یا در بعضی مدارس ،معلمان و مربیان به حد کافی با
آموزه های دینی و روش تعلیم آنها آشنا نیستند .آنها باید با شناخت وظایف خود و روشهای آن و با توجه به تفاوتهای فردی،
مسیر شکلگیری هویت دینی را هموار کنند.
اگر متولیان تربیت نتوانند مسا ئل دینی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهند دوستان ناباب ،آنان را به انحراف خواهند
کشید .پژوهشگران با تحقیقی کوتاه درباره انحراف کودکان ،نوجوانان و حتی جوانان ،مهمترین دلیل آن را همنشینی با
همساالن و دوستان نامناسب میدانند .برای جلوگیری از این آسیب ،متولیان تربیتی باید محیط مناسبی با حضور همساالن
سالم فراهم سازند.
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