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Abstract 

People's knowledge and belief in their individual and national identity is affected by socio-

cultural conditions, teachings and educational methods and values introduced to them. 

Therefore, individual and national identity is derived from different identities that different 

individual and social conditions, factors and roles are directly or indirectly involved in its 

formation and crystallization. Therefore, the goal of family, school and community 

performance is to cultivate the identity of people who are socially worthy, psychologically 

balanced and behaviorally compatible. The present research is of fundamental-theoretical type 

and the applied version is descriptive-analytical. In order to collect information, library 

method and receipt method are used and research sources include written and unwritten 

works. According to the study of identity in this study, various factors affect national and 

individual identity, the most important of which is family, school and society, and what plays 

a significant role in the personality and future of students is the issue of identity. 
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 چکیده

هویت فردی و ملی خود متأثر از شرایط فرهنگی ـ اجتماعی، آموزه ها و شیوه های تربیتی و ارزش های شناخت و باور افراد نسبت به 
معرفی شده به آنان است. لذا هویت فردی و ملی برآمده از هویت های مختلف است که شرایط، عوامل و نقش های مختلف فردی و 

دخیل هستند. از این رو غایت عملکرد خانواده، مدرسه و جامعه پرورش هویت  اجتماعی در تکوین و تبلور آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم
نظری است  -افرادی است که به لحاظ اجتماعی شایسته، به لحاظ روانی متعادل و از نظر رفتاری سازگار باشند. پژوهش حاضر از نوع بنیادی

اطالعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده و منابع تحلیلی می باشد. به منظور گردآوری  -و ورش به کار برده شده توصیفی
تحقیق شامل آثار مکتوب و غیرمکتوب می باشد. براساس بررسی هویت در این پژوهش، عوامل مختلفی بر هویت ملی و فردی تأثیر گذار 

موزان نقش بسزایی دارد، مسئله هویت می است که مهمترین آن خانواده، مدرسه و جامعه می باشد و آنچه بر شخصیت و آینده دانش آ
 .باشد

 

 تحلیلی -هویت، خانواده، توصیفی واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

تربیت نیروهای کارآمدی که باورها، گرایش ها و تمایالت الزم 
را برای پیشرفت و توسعه ی پایدار یک جامعه در همه ی عرصه 
های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... داشته باشد، 
رسالت آموزش و پرورش هر کشور به شمار می آید و تحقق آن 
مستلزم شکل گیری هویت ملی در تربیت یافتگان )دانش 
آموزان( است شکل گیری هویت فردی و ملی در دانش آموزان 
امروز، در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... 

از جمله تاثیرات بسیاری بر فرد و جامعه ی فردا دارد که 
 -2دست یابی به وفاق و وحدت ملی  -1مهمترین آن عبارتند از

دست یابی به تصویری  -0گسترش و نوسازی هویت فرهنگی 

 -0مطلوب از خویشتن و ایجاد سالمت روانی در فرد
ثبات،توسعه، پیشرفت و توفیق جامعه ی مدنی. از این رو آموزش 

زمان خود و پرورش باید پاسخ گوی نیازهای فردی و جمعی 
باشد. عدم پویایی و ناتوانی نهادهای پروورشی و آموزشی در 
برآوردن نیازها، به پیدایش یکی از بزرگترین معظالت یعنی بی 
هویتی نسل جوان و جوان منجر می شود که در قالب جریان 
های وسیعی چون الیناسیون، پوچ گرایی، نژادپرستی، مدرک 

  .[1]گرایی و نظایر آن تجلی می یابد

دانشمندان علوم اجتماعی و روان شناسی، تعریف یکسانی از 
هویت ندارند، ولی آنچه در این باره مسلم به نظر میرسد، این 
است که هویت، رابطه مستقیم و انطباق نسبتاً جامعی با فرهنگ 
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هر فرد و جامعه دارد. همه تعاریف موجود درباره هویت، برخالف 
واژگان و تنظیم عبارت ها و پراکندگی در شیوه پرداخت 

اصطالحات، از پارادایم واحدی پیروی می کنند و آن این است 
که: هویت، تعریفی است که می توان براساس ارزش ها، باورها، 
آداب، سنن، هنجارها و ....، از یک فرد یا جامعه ارائه کرد. به 
تعبیر دیگر، هویت برآیند چیستی فرهنگی هر فرد یا جامعه و 

یی است که فرهنگ در مسیر عبور تاریخی خود بر جای می ردپا
گذارد. از این رو هویت در واقع حاصل جمع عناصر فرهنگی فرد 
یا جامعه است. هویت در فرهنگ معین این چنین تعریف شده 

براساس این تعریف،  "آنچه موجب شناسای فرد باشد."است: 
تعارض و  یک خود وجود دارد و یک دیگری، از این رو هویت در

اختالف با دیگران پا به عرصه مطالعات اجتماعی و فرهنگی می 
 گذارد.
( بر اهمیت مشاهده و الگوبرداری در شکل گیری 1991) 1بندورا

رفتار کودکان و نوجوانان و  انتخاب راه زندگی از این طریق 
تأکید نمود. الگوهایی که فرد از محیط می گیرد، به صورت 
فرایند اجتماعی شدن در می آید و عادات رفتاری فرد را می 

طبق نظریه  سازد. اولین منبع این الگوبرداری خانواده است.
اریکسون هر چند تجربیات کودکان در شکل گیری هویت نقش 
مهمی دارد، این تاثیر قطعی نیست و فرایند هویت یابی جریان 
طوالنی مدت است. به عبارتی، وی معتقد به پویایی هویت است 
و بیان می کند که، فرایند هویت یابی فرایندی است که بر پایه 

، ولی هویت نهایی که در پایان تجربیات کودکی شکل می گیرد
دوره نوجوانی تثبیت می شود، باالتر از هر شناخت منفردی است 

  [.2]که فرد در گذشته از خود داشته است
 -امر خطیر هویت یابی فرزندان این مرز و بوم، توجه علمی 

کاربردی به فرهنگ و هویت ایرانی را در نهاد آموزش و پرورش 
ی، فعالیت خاصی در معرفی هویت می طلبد اما از نظر عمل

فردی و ملی ایرانی به نسل جوان و ایجاد تعلق خاطر به آن 
 صورت نگرفته است.

 

 بیان مسئله
من کیستم؟ سوالی است که نه تنها بزرگترین فیلسوفان در تمام 
جهان و تمام ادوار و همه ادیان و مکاتب و فرهنگ ها به دنبال 

بلکه همه ابنا آدمی به فراخور پاسخ دادن به آن بوده و هستند 
وسع و درک خود مستمراً در پی پاسخ آن هستند. در عصر 
جهانی شدن، هویت برگرفته از فرهنگ های گوناگون است و 

در عرصه فردی به  "من کیستم"تالش برای پاسخ به سوال 
خودشناسی )هویت فردی و در عرصه جامعه به هویت ملی می 

 . [2]رسد

ان، اریکسون بر مفاهیم هویت)حس درونی که از میان روانشناس
علی رغم تغییرات خارجی، ثابت می ماند( بحران هویت و 
آشفتگی هویت تأکید می کند. از نظر وی بحران هویت منحصر 
به دوره نوجوانی یا جوانی نیست و امکان دارد برای هر فردی 
روی دهد. اریکسون معتقد است که عمده ترین تکلیف یک 

بحران هویت در برابر سردرگمی نقش است. به  نوجوان حل
منظور دستیابی به هویتی کم و بیش با ثبات، نوجوان باید نیازها، 
آرزوها و توانایی های خود را به شکل تازه ای سازمان دهی کند، 
تا از این طریق بتواند خود را با انتظارات موجود در جامعه وفق 

 [.0]دهد
ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار  در جامعه ی امروزی، انسان از

گرفته است. از آنجا که هویت بخش مهمی از وجود انسان است 
و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تاثیر هویت آن 
است، بررسی هویت افراد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
ایران جامعه ی در حال گذار و یا در حال توسعه است.در چنین 

دلیل فروپاشی نظام ها و ساختارهای سنتی نظیر جامعه ای به 
اجتماعات عشایری و روستایی و گسترش شهرنشینی، تحرکات 
جمعیتی و اجتماعی و تشدید تعامالت بین افراد، فرهنگ ها، 
اقوام و ملل متفاوت، اغلب افراد به ویژه جوانان و دانش آموزان 

و بعضا در برابر الگوهای فردی، محلی، ملی و جهانی متفاوت 
متعارضی قرار گرفته اند. بسیاری از دانش آموزان با کنده شدن 
از بنیادهای سنتی و در شرایط ضعف یا نبود ساختارهای نوین 
مدنی و یا عدم تشخیص الگوهای مناسب، دچار تعارض، سر در 
گمی و بالتکلیفی می شوند و خود را در تعارض با ارزش های 

ر چنین شرایطی است که فردی، سنتی و مدرن می بینند. د
آنومی یا نابسامانی اجتماعی زمینه الزم را برای پیدایش بحران 

 .[0]هویت پدید می آورد
دانش آموزان از سویی به عنوان یک گروه خاص در جامعه بیش 
از سایر گروه ها گریبانگیر انتخاب و داشتن هویت هستند، و از 

 مهم ترینسوی دیگر در دوره پنجم زندگی قرار دارند که 
. از سوی دیگر مهم ترین ویژگی این دوره بحران هویت است

پیامد بحران هویت برای دانش آموزان، بیگانگی در برابر 
فرهنگ بیگانه و غرب و پذیرش بی چون و چرای هر آن چیزی 
است که از فراسوی مرزهای ملی سرازیر می شود، و با توجه به 

آنها، بستر و زمینه ی  نبود الگوهای مناسب رفتار و کنش برای
هر گونه رفتار بزهکارانه و نابهنجار پدید می آید و سدی در برابر 
شکوفایی و خالقیت و نوآوری ایجاد می کند بنابراین تقویت و 
ارتقای سطح هویت فردی و ملی در نظام آموزشی از اهمیت 
واالیی برخوردار است چرا که دستیابی به این مهم می تواند در 

نوسازی هویت فرهنگی، تحقق وفاق و وحدت ملی،  گسترش و
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ثبات، توسعه، پیشرفت و توفیق جامعه مدنی، ایجاد صمیمیت در 
 نظام آموزشی و دستیابی به جهان وطنی نقش بسزایی ایفا کند.

 

 روش تحقیق 
تحلیلی است. در  –در این پژوهش، روش مورد استفاده توصیفی 

پژوهش حاضر از مطالعات گسترده در زمینه هویت و بحران 
های همسو با آن اطالعاتی گردآوری شد. اطالعات جمع آوری 
شده توسط پژوهشگر جمع بندی شده و  آنچه با اهمیت به نظر 

  می رسید تحلیل گردید.
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق
ملی دانش ردی و فهویت  که است این است اهمیت حائز آنچه

 در ای مالحظه قابل تاثیر آن به مربوط موضوعات وآموزان 
 این در که مسائلی.  داردعلوم تربیتی  رشته در پژوهشی مسائل
 یک هر که باشد می زیادی موارد شامل است بحث مورد رابطه
 میان این در. دارند مذکور قضیه با داری معنا و مستقیم رابطه

 مقوله واقع در. نمود اشارهارتقای هویت فردی  مقوله به توان می
 قابل غیر ای مسئله پژوهشگران دیدگاه ازارتقای هویت فردی 

 گفت باید. باشد میهویت ملی دانش آموزان  پیرامون اجتناب
 می که کند می ثابت را موضوع اینارتقای هویت فردی  مسئله
 محققین روی بر را ای تازه های افقعلوم تربیتی  رشته در توان

 .[0]کرد باز
اگرچه عمده تحقیقات انجام یافته ی مرتبط، به چگونگی رابطه 

-اند، اما مطالعات محدودی به بررسی متغیردر این مقوله پرداخته

ی یک اند که اساس ارائههای  همبسته با آن اختصاص یافته
ای مؤثر است، به ویژه آنکه شکل رویکرد پیشگیرانه و مداخله

و ماهیت آن  هویت ملی دانش آموزانی در رابطه با پژوهشگر
های اخیر تغییر یافته است. اکثر محققان توافق دارند که در سال
ارتقای هویت و رابطه آن با  هویت ملی دانش آموزان مبحث 

از مهمترین مسائل مورد انتظار در جامعه پژوهشی  فردی
 .[11]است

 ت ملی دانش آموزانهویاثر بخشی رابطه های غیر قابل اجتناب 
توسط طیف وسیعی از پژوهش های  ارتقای هویت فردیو 

ها به این علمی و آموزشی گزارش شده است که از جمله آن
هویت ملی دانش موارد می توان اشاره کرد: بررسی رابطه 

، اهمیت نگرش پیرامون [1، 0]ارتقای هویت فردیو آموزان
و مسائل  ش آموزانهویت ملی دان، [7]هویت ملی دانش آموزان

 علوم تربیتیدر  هویت ملی دانش آموزان، مسئله [9]مرتبط
هویت ملی دانش و رابطه با  ارتقای هویت فردی،تحلیل [9]

و  [11]هویت ملی دانش آموزان، تحلیل مسئله [14]آموزان
 .[9]علوم تربیتیدر رشته  ارتقای هویت فردیتحلیل 

ملی  فردی و هویت های پژوهش پیرامون یکی از بهترین روش
، استفاده از نظرات پژوهشگران موفق است. با دانش آموزان

ملی دانش فردی و هویت توجه به اینکه مسائل مربوط به 
ی گیرد، لذا ارائهابعاد و جنبه های مختلفی را در بر می آموزان

اطالعات جامع از فاکتورهای تحقیقاتی مربوط به آن دشوار 
 .[12]است

ملی دانش فردی و هویت ، پژوهش پیرامون [0]از نظر مهرداد
است، که دارای ساختار و  0و خود هدایتی 2خودگزینشی آموزان

ای که حاصل تراوش ذهن اندیشمندان قاعده می باشد؛ قاعده
 .[10]است، ماهیتی متفاوت و پیامدهای آموزشی سودمندی دارد

 ملی دانشفردی و هویت تاکنون در جامعه ما درباره ی مسئله 
بررسی چندانی صورت نگرفته است فقدان ابزار مناسب  آموزان

برای ارزیابی پژوهش های صورت گرفته و استفاده از آن در 
فعالیت های آموزشی، کنفرانس ها و فراخوان های علمی و 

 آموزشی به شدت به چشم می خورد.
 

 مفهوم شناسی هویت و انواع آن
تعالی، هستی، وجود در فرهنگ معین هویت به معنای ذات باری 

و در [ 10]و آنچه موجب شناسایی شخص شود آمده است
فرهنگ عمید هویت به معنای حقیقت شی یا شخص که 

. می [10]مشتمل بر صفات جوهری او باشد، اشاره شده است
توان گفت که هویت به ویژگی ها و الگوهای رفتاری اکتسابی 

ر ملل و تمدن ها فرد، قوم و ملت اشاره دارد که آنها را از دیگ
 متمایز می کند.

، هویت براساس شرایط اجتماعی فرد و 0براساس نظر گافمن
توانایی های فردی او شکل می گیرد. به اعتقاد جیمزمارسیا 
هویت درونی، خودجوش و پویاست که از توانایی ها، باورها و 
تجارب گذشته فرد نشئت می گیرد. هویت ذاتی شخص نبوده و 

نیز به او تفویض نشده است، بلکه فرایند از طرف جامعه 
معناسازی است که براساس یک ویژگی یا مجموعه ای از 
ویژگی های به هم پیوسته فرهنگی، طی زندگی روزمره ساخته 
می شود. به نظر چارلز تیلر، برای آنکه بدانیم که هستیم، باید 

 .[11]کم و بیش بدانیم چگونه به صورتی که هستیم در آمده ایم
ویت مفهومی گسترده و کالن است که هویت فردی، دینی، ه

جمعی، گروهی، ملی، قومی و فراملی را دربرمی گیرد. تردیدی 
نیست که نوجوانان و جوانان با مسئله شکل گیری هویت روبه 
رو هستند و درصد اندکی از انان که قبال مشکالت بیشتری 

در چنین  داشته اند، در جستجوی هویت، دچار بحران می شوند.
وضعیتی این امکان وجود دارد که فرد در جریان دستیابی به 
نظام ارزشی، هدف های زندگی و باورهای دینی و اجتماعی به 

 اسارت باورها، اهداف و عملکردهای آن درآید. 
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نوجوانان و جوانان در جریان کسب تجارب تازه و روشن ساختن 
ستحکمی با هویت خویش این امکان وجود دارد که ارتباط م

خانواده و اقوام و همساالن نداشته باشند و احساس ناامنی کنند. 
نوجوانانی که اسیر دودلی هستند، به احتمال زیاد از فرهنگ و 
خانواده خویش و حتی از خود تصور مناسبی ندارد و دچار بحران 

 هویت گردیده است. 
بحران هویت از جمله عوامل آسیب زای اجتماعی است و دارای 
پیامدهای منفی نظیر اعتیاد، طالق، بزهکاری و انواع انحرافات 

 .[17]اجتماعی، بیکاری، و ..... می باشد
هویت از دو سطح فردی و جمعی تشکیل می شود که در متون 
جامعه شناسی، هویت جمعی به زیرگروه هایی چون هویت 
گروهی و هویت ملی تقسیم می گردد. در این میان، آنچه مهم 

می رسد، چگونگی پیوند میان هویت فردی و هویت به نظر 
 [.1]جمعی است

به طور کلی هویت ها یا خاستگاه دینی دارند و تعالیم و آموزه 
های علمی و وحیانی در آیجاد آن، نقش محوری ایفا می کند یا 
مادی هستند و آرمان ها و ارزش ها و غایات دست ساز بشری 

 .تعییین کننده سمت و وسوی هویت هاست
از آن جایی که بحران هویت به دلیل شرایط خاص کشورمان و 
جوان بودن جمعیت کشور گریبان گیر جوانان می شود و بی 
انگیزگی و بی مسئولیتی را در آن ها به وجود می آورد و مانع از 
فعالیت های مفید و سازنده آنان می گردد، لذا بررسی بیشتر این 

 شد. مسئله توسط پژوهشگران الزم می با
 کارکردهایی که برای هویت می توان در نظر گرفت، عبارتند از:

 . انسجام و همبستگی ملی1
 . ایجاد آگاهی ملی و جهت دهی به زندگی2
. تعیین ساز و کارهای فرهنگ سیاسی)به معنای چارچوب حفظ 0

 کننده مدنیت و انتظام ملی(.
نزله با توجه به کارکرهای فوق می توان دریافت که هویت به م

تکیه گاهی است که جوامع در گذر تاریخی خود به سوی آینده، 
به آن تکیه می کنند. هویت ها به هر میزان که از مبانی و 
غایات منطقی و منظم برخوردار باشند، در رهگذر پرآشوب 
گسست های فرهنگی و تعارض های هویتی، به همان میزان 

خود را خواهند سر به سالمت می برند و توان حفاظت از اعضای 
داشت. به همین منظور الگوهای تاریخی و دینی در تعیین مسیر 

 . [17]بسیار مهم است
سه مرحله از هویت که منشأ آثار عمیق در وجود انسان می 

 گردد:
. هویت تأسیسی: هویت تأسیسی، هویتی است که فرد یا 1

جامعه در ابتدای سازمان دهی توانمندی های خود با استناد 
و عملیاتی به آن، ظهور کردار فردی و جمعی خود را بر ذهنی 

پایه آن پایه ریزی کرده است و با استخراج دالیل انگیزشی و 
 ایدئولوژیکی خود از متن این هویت، از آن بهره می جوید. 

. هویت تدامی: هویت تداومی، هویتی است که پس از آغاز 2
منظور جلوگیری از یک فرایند، برای استمرار فرایند یاد شده و به 

انحراف آن از مبانی اولیه، باید همپای وضعیت های نوین، حفظ 
 و تداوم یابد.

. هویت غایتی: اگر تحوالت تاریخی را در یک نمودار خطی 0
فرض کنیم، می توانیم برای فرایندها و گذرهای تاریخی، نقطه 
ای را در نظر بگیریم که در اندیشه سیاسی از آن به عنوان نقطه 
آرمانی یا مدینه فاضله یاد می شود و در واقع، هدف هنجاری آن 
تحوالت و رویدادها به شمار می رود. از دیدگاه آسیب شناسی 
هویت، هر میزان که یک هویت در مرحله تداوم و در نقطه 
غایت، انطباق جامع و راستینی با هویت تأسیسی داشته باشد، به 

رخوردار است و تضمین همان میزان از سالمت محتوا و قالب ب
کننده سالمت هنجارها، شیوه ها، طرح ریزی ها و سیاست های 

 خرد و کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 
 شاخص های بحران هویت از نظر ملوین سیمن عبارت اند از:

احساس بی قدرتی، احساس پوچی، احساس بی معیاری، جامعه 
 گریزی، جدایی از خویشتن.

روانشناسی امریکا عالیمی برای بحران هویت مشخص انجمن 
 کرده است که به آن ها اشاره می گردد:

 . تردید در اهداف بلند مدت1 
 . تردید در  انتخاب شغل2
 . تردید در الگوی رفاقت0
 . تردید در تمایل و رفتار جنسی0
 . تردید در تشخیص مذهبی0
 . تردید در تعهد گروهی1
 های اخالقی . تردید در نظام ارزش7

انجمن مذکور برای کسانی که احساس هویت دارند ویژگی 
روانی.  -. داشتن تقابل و تعامل اجتماعی1هایی برشمرده است: 

. تصور فرد از خود همانند 0. متمایز دانستن خود از دیگران. 2
 تصور دیگران از اوست.

. داشتن ثبات رای در حد 0. متمایز دانستن خود از دیگران. 0
 ول. معق

 

  گیری بحث و نتیجه
هویت فردی و ملی دانش آموزان با توجه به نقش سازنده آنان 
در سرنوشت آینده کشور اهمیت زیادی داشته و از مباحث مهم و 
برجسته در دنیای امروز است و نیاز و گرایش به آن از ضرورت 
های انکار ناپذیر در هر جامعه ای محسوب می شود. با توجه به 

نظام آموزش و پرورش در همه کشورها بزرگترین سرمایه اینکه 
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انسانی را در اختیار دارد، می تواند یکی از بهترین راه های 
تحکیم و تقویت هویت فردی و ملی دانش آموزان باشد. هویت 
امری است اکتسابی و در هر فرد به طریقی کسب می گردد. 

جامعه و نیز  کودکان به دلیل ارتباط بیشتر با خانواده مدرسه و
امروزه بیشتر با رسانه های جمعی لذا بیش از گذشته در امر 
هویت یابی تحت تاثیر قرار می گیرند. دانش آموزان در سالهای 
مهم رشد روانی اجتماعی، محتوای کتب درسی و روابط و 
مناسبات اجتماعی حاکم بر مدرسه و برنامه های پرورشی و فوق 

هویت یابی دانش آموزان در سطح  برنامه به عنوان منابع اصلی
مدرسه، تاثیر انکار ناپذیری بر شکل گیری جهت گیری های 
شناختی، عاطفی و کنشی و تکوین تعلقات فردی و ملی آنها 
دارد. با عنایت به رویکرد جدید آموزش و پرورش و سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش زمینه های مشارکت دهی دانش 

س و به تبع آن ارتقای شخصیت وجودی و آموزان در امور مدار
فردی دانش آموزان و تعلقات ملی آنان بیش از پیش مهیا شده 
است. بنابراین انتظار می رود که با حضور در مدرسه تعلقات 

 فردی و ملی دانش آموزان ارتقا یابد.
خانواده خودآگاه یا ناخودآگاه، هویت فردی، فرهنگی و اجتماعی 

ارتباطی خود شکل می دهد و در به فعلیت در فرزند را با توانش 
آوردن عاملیت افراد نقش دارد. در صورتی که والدین کودکان را 
به طرز مناسبی با ارزش های پایدار و هنجارهای مناسب تطبیق 

مکانی  -دهند، این اعضا قابلیت عملکرد مناسب در شرایط زمانی
ه با تکنولوژی متفاوت را می یابند و استراتژی مناسبی در مواجه

 نوین اتخاذ می کنند. 
معتقد است خانواده و نقش های درون آن [ 11] 0گیدنز

دستخوش دگرگونی های اساسی شده است و این دگرگونی ها 
در ابعاد هویت اجتماعی و فردی کامالً هویداست. طبق این 
پژوهش رسانه ها نیز در شکل گیری هویت جمعی کودکان و 

دارند. برنامه های تلویزیونی و ماهواره نوجوانان نقش بسزایی 
ای تاثیرات منفی و مثبتی بر شخصیت کودکان دارند. نقش 
رسانه ها در توده ای کردن اطالعات و همچنین فرهنگ سازی 
سبب می شود استفاده مداوم از آنها به خصوص تلویزیون نقش 

 مهمی در ساخت شخصیت ها و در نتیجه هویت ایفا کند. 
نشان داد که بین هویت و روش های تربیت ( 19) 1دنیس

کودکان و سازمان دهی خانواده و مدرسه رابطه وجود دارد. 
( دریافت که بین روش حل تعارض ها و پیوستگی 1990) 7پروسا

اعضا در خانواده با رشد هویت رابطه وجود دارد و الگوی تعامل 
پایدار، نظم دهنده و انعطاف پذیر خانواده در پاسخ به شرایط در 

در پژوهش خود  [19]رشد کودکان نقش دارد. سیادت و همکاران
های اجتماعی بر ابعاد اشاره داشته اند که برنامه های مهارت 
در  [24]و همکاران 9هویت کودکان تاثیر گذار است. شوارتز

بررسی رابطه عملکرد خانواده و رشد هویت اعالم نمود که تاثیر 
عملکرد خانواده و مراقبین کودک در هویت یابی طی سال های 

 اولیه نوجوانی بیشتر از میانی نوجوانی می باشد. 

ید با هدف هویت بخشی دانش آموزان لذا فعالیت های مدارس با
طرح ریزی شود و آموزش و پرورش در زمینه هویت یابی 
نوجوانان تدابیر مناسبی را بیندیشد و با اتخاذ روش های مناسب 
در حیطه ی شناختی و عاطفی، به تقویت هویت فردی و ملی 
دانش آموزان همت گمارد. در مسیر دستیابی به این هدف، 

 ارائه می گردد: پیشنهادهای زیر 
 
 یانکار در راستا یرقابلغ یگذشته، ضرورت یختوجه به تار -1

 یفات،تشر یات،است. تجرب یرانیانفهم سرگذشت مشترک ما ا
آمده  یشینیانپ یتیهو های یاستکه در س ییعادات و باورها

هستند.  یکنون های یاستس یضرور یاست، عناصر و اجزا
آنها  ریقهستند که هر ملت از ط ییها گذشته، کانال یتجارب مل

را فراهم  یننماد یتجارب، ساختار ین. اکند یم یررا تعب یزندگ
 یرا در آبها یندگانآ یایی،در یکه همچون فانوس کنند یم

اگر به واسطه  ین،. بنابرانمایند یم یتپرتالطم جهان معاصر هدا
 یرفتارها ی،ها و تحول اخالق اجتماع انقالب در ارزش یجادا

و وابسته مورد نقد و انتقاد قرار  ظالمشته حکومتگران مستبد، گذ
 یلینقادانه، مستند و تحل یتالش شود اوالً با نگاه یدبا گیرد، یم
 ینمردم ا یاجتماع یتهو یایزوا یاًبحث مطرح شود و ثان ینا

 های یاستدر آن دوران که فارغ از حکومت و س ینسرزم
. اصالت یردداشته است، مورد توجه قرار گ یانجر یحکومت

 یجادا یبرا یزناپذیرگر یگذشته، امر یتیهو یراثبه م یدنبخش
 یمل یتهو یایبه زوا بندی یبر پا یو مشارکت مبتن یدواریام

 است.
 یممفاه یینبا دقت و ظرافت به تب یدبا یدرس یها کتاب -2

وزان، آم دانش یطیمح یطبه فراخور سن و شرا ی،معتبر فرهنگ
کنند که موجبات رشد و  یجادرا ا یوندیپرداخته و چنان پ

. به عنوان مثال، از یدرا فراهم نما یمل یتهو یها ارزش یداریپا
شود،  رفتهدر متن کتاب بهره گ یو بصر یسمع یرتصاو
 یآموزان طراح آموزش دانش یبرا ای یژهو ای یانهرا یافزارها نرم

شوند، و  یهستند معرف یدکه به نظر مف هایی یتشود، سا
قرار  ییدو مستدل، به طور دائم مورد تأ یضرورت ادراک منطق

 یرد.گ
حاکم  یسیپلینبه قواعد نظم و د یشترتوجه و اهتمام هر چه ب -0

( یآموزش یآموز و فضا )اعم از معلم، دانش یآموزش یبر فضا
 یاندر م یانضباط جمع یهموجب پرورش روح تواند یم

 ینمنظم آئ یضرورت توجه به برگزار آموزان شود. دانش
 زانآمو نصب پرچم در انظار دانش ی،پخش سرود مل ی،صبحگاه
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 یمحل های یقیو به اهتزاز در آوردن روزانه آن و پخش موس
 تواند یدهه فجر(، م یر)نظ یمل یها جشن یامدر ا یانههمگرا

و  یمبان یریفراگ یالزم برا یجانب های ینهشدن زم موجب فراهم
 شود. یتیهو یها مؤلفه

 یمختلف یـ قوم یمحل یها آموزان کشور ما فرهنگ دانش -0
 های یتتوجه به هو یازمندن یکتب درس ینتدو یندارند. بنابرا

است. در واقع،  یمل یتبه عناصر هو دادن یتاولو یندر ع یفرومل
خرد و کالن و توجه به وجه  های یتقرار ندادن هو یاروبا رو

 یدر متون درس تاتالش نمود  بایست ینان، مآ یلیتکم هم
 یها احترام به فرهنگ، زبان و نشانه های ینهزم شده، ینتدو
و  یاتفراهم شود. استفاده از فولکلور، ادب یو محل یمل یتیهو

همراه  یکالن مل یریگ که با جهت یرانیاقوام ا یمحل یها ترانه
 .ینجامدحس تعلق ب یتبه تقو تواند یباشد، م

 ییبسزا یتاز اهم یآموزش یندهایتوجه به نقش معلم در فرا -0
آشنا بوده و  یمل یتخود با ارکان هو یدبا ینبرخوردار است. معلم

 یتواجد صالح یافراد ی،عنصر آموزش ترین یبه عنوان اصل
سرخورده و  یلیکه بنا به هر دل یناز معلم یریگ باشند. بهره

از دست رفتن  جبمو تواند یم رسند، یبه نظر م یوسمأ
شود؛  یجمع یتوجوه هو یبتخر یرو و حت یشپ یها فرصت

که  داند یم یرا الگو و مرجع یشآموز، معلم خو دانش یراز
 یرامونپ یبا استناد به رفتارها و نوع ادراک او به فضا توان یم

کتب  یهته ین،معلم یا دوره یها . آموزشبخشید یخود معنا م
از عوامل  تواند یم ین،معلم گاهیو حفظ شأن و جا یکمک آموزش

 باشد. ینهزم ینمؤثر در ا
با مطالعه  یدبا ی،آموزش و پرورش، به عنوان نهاد اجتماع -1

آن عمل  یازهایجامعه، در جهت برآورده ساختن ن یساختارها
بدون توجه به  یدو نبا تواند یدروس نم یمحتوا ین،کند. بنابرا

 یرواقعیغ ی، به نحواز آن یجامعه و مسائل ناش یواقع یازهاین
افراد آن جامعه  یاصل های غهبپردازد که دغد یبه انعکاس مطالب

 یتترب یراست؛ نظ یافتنین دست ییها اگر هست آرمان یاو  یستن
انسان کامل، که در چارچوب اهداف آموزش و پرورش آمده 

در وهله اول مستلزم وجود  یافته، کمال یا است. تحقق جامعه
 یالزم را برا یالتو تما ها یشاست که باورها، گرا یشهروندان

افراد به عنوان  ینآن جامعه داشته باشند. ا وسعهو ت یشرفتپ
توسعه  یندفرا کننده یلو تسه یینجامعه، تع یاساس های یهسرما

 یو اقتصاد یاجتماع یاسی،س ی،فرهنگ یها در تمام حوزه یدارپا
از آنکه  یشب یافته،دبه جامعه سالم و رش یابی خواهد بود. دست

الزم در آن باشد، به  ادیمنابع م یزانم یا یاییجغراف یتتابع موقع
آن وابسته است که بتواند  یایخالق و پو یتو ترب یمنظام تعل

 .کوشا، و مستعد بسازد ییها انسان

به اهداف خود، عالوه بر  یابی دست ینظام آموزش و پرورش برا
 های ینهاست در زم یرمناسب، ناگز یو تدارک متون درس یهته
کند  گذاری یهسرما یزن یزیونیتلو های یالو سر یلمف یرنظ یگرید

 یجرا ترو یشمورد نظر خو های یآگاه  آنها بتواند هم یقتا از طر
د بر آنچه آموزش داده شده است، یتأک یرا برا ینهکند و هم زم

 یدفراهم نما
 

 واژه نامه 
1. Bandura بندورا 

2. Self-selection خودگزینشی 

3. Self-directed خود هدایتی 
4. Goffman گافمن 
5. Giddens گیدنز 
6. Dennis دنیس 
7. Prosa پروسا 
8. shvartaz شوارتز 
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