
مربى و هويت بخشى

یکی از مســائل مهم و ضروری در دنیای امروزی، پرداختن به موضوع هویت 
است. پیشینة موضوع هویت به آغاز تاریخ انسان باز می گردد، زیرا از دیرباز انسان ها 
به دنبال تعریف و شناسایی خویش، قبیله، قوم و ملت و نیز کشف تمایزهای خود 
از دیگران بوده اند )شاه آبادی و صادقی، 67:1391(. هویت آگاهي منحصر به فرد 
انسان از این امر است كه ما به گونه اي از هر انسان دیگر متمایز هستیم. هویت 
با عنوان هایي چون »هویت شــخصي، هویت اجتماعي، هویت قومي و هویت 
جنسي« مورد استفاده قرار می گیرد. افرادي كه نتوانند به هویتي منسجم دست 
یابند، افرادي كه یك بحران هویت را تجربه مي كنند، چیزي را نشان مي دهند كه 
اریكسون آن را »ابهام نقش« مي نامد )كاظمي خوبان، حكمي و صیرفي، 3:1395

جدیدترین نظریة مربوط به هویت، نظریة سبک هاي هویت برزونسکی است. 
در این دیدگاه سه سبک هویت شامل سبک هاي سردرگم/ اجتنابی، اطالعاتی و 
هنجاري مطرح می شوند )مقصودی، رحیمی، امامی وکاظمی نژاد، 25:1394(. 
بسیاري از عوامل فردي از جمله جنسیت، وضعیت اقتصادي، اجتماعی و محیط 
خانوادگی می تواند در شکل گیري هویت نقش داشته باشد )وجودی، هاشمی، 
عبدل پور و ماشینچی عباسی، 49:1394(. اولین تأثیرات محیطي فرد از محیط 
خانواده است و حتي اثرپذیري فرد از سایر محیط ها مي تواند تحت تأثیر فضاي 
حاکم بر روابط خانوادگي باشد )خوی نژاد، رجایی و شیرازی، 2:1391(. ماهیت 
و فضاي رواني خانواده كه شــامل روابط عاطفــي والدین با فرزندان، فرزندان با 
یكدیگر و والدین با یكدیگر است، مي تواند در ایجاد سازگاري، سالمت رواني، رشد 
مهارت هاي اجتماعي، موفقیت تحصیلي و شغلي فرزندان نقش تسهیل كننده یا 

بازدارنده داشته باشد )علم الهدی و میری، 1395 :6(.
در خالل ســال هاي کودکي، در پي تعامل ها و در ساختار خانواده، ضمن 
تجربه هاي والد- فرزندي، نحوة تقســیم نقش ها بین اعضاي خانواده، روابط 
قدرت در خانواده، روش هاي برخورد و حل مســئله و هیجان ها و شیوه هاي 
نگــرش به زندگي و نحوة تربیت و کنتــرل رفتار، میزان همراهي و آمیزش 
عاطفــي و درک متقابل و همدلــي با فرزند و در یــك کالم عملکرد کلي 
 خانواده، پایه هاي شــخصیت، هویت و ســالمت نوجوان شــکل مي گیرند

)خوی نژاد، رجایی و شیرازی، 2:1391(.

پژوهش پوررضائیان و پوررضائیان )1393( نشــان داد، خانواده هایی 
که به اعضای خود فرصت ابراز وجود و طرح مشــکالت و مســائل با اعضای 
دیگر را می دهند و تعامل های درون خانواده بر پایة احترام نهاده شده است، 
پایگاهی امن برای جســت وجوگری و کاوش بایدهــا و نبایدهای زندگی و 
ارزش های فردی هستند. چنین خانواه هایی به اعضای خود فرصت می دهند 
مبانی اصلی شخصیتشــان را بررســی، کنکاش و جزئــی از خود كنند. از 
این رو با هویت خود عجین کنند و دچار سرگشــتگی و بی ثباتی نشــوند و 
خود به ارزشــی مطلوب دست یابند. انصاری، آقابابا قوشچی و حسنی 
)1395( در تحقیقات خود نشان داده اند، عواملی همچون محیط آموزشی و 
تربیتی نامناسب و عملكرد نامناسب والدین و رسانه های آموزشی و جمعی 
از مهم ترین موانع هویت یابی کودکان در ســنین ابتدایی به شمار مي آیند و 
مادامی که این موانع مورد توجه والدین و دســت اندرکاران آموزش کودکان 
قرار نگیرند، می توانند مشکالت عدیده ای در دوران نوجوانی و جوانی و آیندة 
کودک، به ویژه در زمینة هویت یابی، ایجاد كنند. این موضوع نیازمند تأمل و 
برنامه ریزی دقیق در تمامی زمینه های مرتبط با این دسته از کودکان است.

پژوهش ها در زمینة چگونگی برخورد والدین با فرزندانشان نشان می دهند 
روش های تربیتی والدین اثراتي طوالنی مدت بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در 

نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارند )خزایی، محتشم، 1:1394(.
بنابرایــن، این مقاله ســعی دارد اثر کنترل رفتــار و واکنش های عاطفی 
خانواده را بر شکل گیری انواع سبک های هویتی در دانش آموزان بررسي كند.

نظریه  پردازان چگونگي شکل گیری هویت
1. جیمز مارسیا

مارســیا )1966( پیامد فرایند هویت یابی را به صورت محوري دوبعدی 
شــامل تعهد و اکتشاف ترسیم كرده اســت. بدین معنی که فرد تا چه 
اندازه ارزش ها، باورها و نقش های اجتماعی گوناگون را بررســی 
مي كند، در حالی که تعهد به کسب مجموعة پایداری از ارزش ها و 

هدف ها اشاره دارد )مغانلو، وفایی و شهرآرای، 378:1388(. 

کنترل سنجیده!
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2. اریکسون
 بافت اجتماعی چیزی برای جســت وجو ارائه می کند که می تواند واقعیت 

داشته باشد )کاظمی خوبان و چابکی، 29:1396(.

3. بروزنسکی
 از نظر برزونسكي، افراد نظریه هاي مربوط به خود یا به طور كلي هویتشان 
را بر اســاس ســه نوع پردازش شناختي مرتبط با ســبك اطالعاتي، سبك 
هنجاري و ســبك سردرگم/ اجتنابي، بنیان مي نهند، حفظ مي كنند یا مورد 

تجدید نظر قرار مي دهند  )وزیری و لطفی کاشانی، 1391: 78(.

عملکرد خانواده
عملکرد خانواده به ویژگی هاي نهادینه شدة خانواده اشاره دارد. کارکرد خانواده 
یعني توانایي خانواده در هماهنگي یا انطباق با تغییرات ایجادشده در طول حیات، 
حل كردن تعارض ها، همبستگي میان اعضا و موفقیت در الگوهاي انضباطي، 
رعایت حد و مرز میان افراد، و اجراي مقررات و اصول حاكم بر این نهاد با هدف 
حفاظت از كل نظام خانواده )سلیمی و همکاران، 1392: 2(. کارآمدي ساختار 
 خانواده برای انجام وظایف خانواده و ارائة حس تعلق و همبستگی مورد نیاز است

)متجویک، جوانویک والزراویک ، 2014:282(. 

الگوي عملکرد خانوادة مك مستر
براســاس این الگو، کارکرد اصلــی خانواده عبارت اســت از فراهم آوردن 
زمینه ای برای رشد اجتماعی، روان شناختی و زیست شناختی اعضای خانواده 

و حفظ آن ها از آسیب های گوناگون )امانی، 1394: 87(.

هفت بعد عملکرد خانواده عبارت اند از:
حــل مســئله: توانایــی خانــواده و زوجیــن بــرای حل مشــکالت 
 خانوادگــی؛ به طــوری که عملکــرد خانواده در ســطح مؤثــری باقی بماند

)رشیدی طرحانی، 1393: 3(.
 ارتباطات: به معناي تغییر و تبادل اطالعات میان اعضاي خانواده تعریف 
شــده اســت. در مورد ارتباط دو حیطة عمده وجود دارد كه شــامل ارتباط 

عاطفي و غیركالمي می شود.
نقش ها: نقش شامل الگوهاي تكراري رفتار و عملكرد اعضا یا كل خانواده است.

واكنش هــاي عاطفي: واكنش هاي عاطفي عبارت اند از: توانایي پاســخ 
به مجموعه یا دامنه اي از محرك ها با كیفیت و فراواني مناســب. دو دســته 
از عواطف قابل شناسایي هســتند: یكي هیجانات آرام، مثل عواطف گرمي، 
تمایل، عشق، شــادي، لذت، دلداري. دیگري هیجانات ناخوشایند )فوري(، 

مثل عصبانیت، ترس، اضطراب، نگراني، ناامیدي و افسردگي.
آمیزش )درگیري( عاطفي: مجموعه اي از فعالیت هاي اعضاي خانواده تعریف 
مي كنند كه آن را در عالقه ها، ارزش ها و دیگر فعالیت ها و اقدامات نشان مي دهند.

کنترل رفتار: كنترل رفتار را مي توان روشــي از معیارهاي خانواده تلقي 
كرد كه براي مهار رفتار اعضایش به كار مي رود )یوسفی، 1391: 89(.

مقیاس كلي: این بعد به میزان ســالمت یا آســیب کلی خانواده مربوط 
می شــود و دربرگیرندة مجموع شــش بعد دیگر اســت؛ بدیــن معنی که 
 نشــان می دهــد خانواده تــا چه انــدازه در ابعــاد فوق موفق بوده اســت

)رشیدی طرحانی، 1393: 3(.

خانواده و هویت
بــا توجه به اینکه والدین اولین كســان هســتند كه فرزند خــود را برای 
ورود بــه اجتماع آماده می کنند، بیشــترین تأثیرات را بر حس شــخص از 
خود دارند. تحقیقات نشــان می دهند، وجود مرزهای روشن موجب توسعة 
مناسب هویت نوجوانان شده اســت )راتنر، 2015: 19(. نوع ارتباط نوجوان 
با والدین در چگونگی شــکل گیری هویت آنان مؤثر است. نوجوانانی که در 
حالــت پراکندگی هویت هســتند، غالبًا از جانب والدین خود به فراموشــی 
ســپرده شده یا طرد شده اند. شــاید علت آن است که شکل گیری هویت در 
آغاز مســتلزم همانندسازی با پدر و مادر است و همانندسازی با ویژگی های 
 آنان وقتی انجام می شــود که نوجوان به آنان دل بســتگی داشــته باشــد.

)صادقی، محرابی زاده وارشدی، 41:1393(.

نتیجه
خانواده به عنوان اولین و مهم ترین ركن جامعه تأثیرات فراوان و پایداري بر 
ابعاد هویتی کودکان دارد. خانواده هایی با میزان باالی گفت وشــنود و ارتباط 
صمیمی، به اعضای خود کمک می کنند به استقبال چالش ها بروند. همچنین 
این خانواده ها از اعضای خود حمایت بهینه می کنند و در دوره های گوناگون 
زندگی در شکل گیری هویت اعضا نقش مثبتی دارند. درخانواده های موفق، 
نقش و مسئولیت هر عضو به روشنی مشخص است و روابط متقابل و موازی 
بین اعضا برقرار اســت. والدین هوشمند برای فرزندان احترام قائل هستند و 
نظر و دیدگاه آن ها را به عنوان عضوی مستقل در خانواده محترم می شمارند. 
بنابراین، خانواده ها باید به احساســات و نیازهــای فرزندان توجه كنند و از 
کارایی الزم برخوردار باشند تا بتوانند در زمینة شکل گیری درست هویت در 

دانش آموزان گام بردارند.

پیشنهاد
- هویت چیزی نیســت که به کســی اعطا شــود، بلکــه از طریق فرایند 
اجتماعی شدن ســاخته می شود. خانواده ها و نهادها باید با تأمین تجربه های 
مشــارکتی هدفمند برای دانش آموزان، به آن هــا اجازه دهند توانایی خود را 

کشف کنند.
- تعامل فرزند با سایر اعضای خانواده بهبود یابد. اگر این تعامالت با شرایط 
بهتری رخ دهد و فرزندان در محیط خانه احســاس امنیت و آرامش داشته 
باشند، در نهایت می توانند به نحو مطلوب تری به مسئولیت ها و وظایف خود 
عمل كنند. البته در این راســتا نقش رسانه ها نیز نباید نادیده گرفته شود و 
همراهی آنان با آموزش و پرورش و انجام اقداماتی همسو با یکدیگر می تواند در 

موفقیت هویت دانش آموزان نقش مهمی ایفا کند.
اســتفاده کردن خدمات روان شناختی و مشاوره در صورت بروز مشکل در 

خانواده در راستای بهبود روابط و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه.
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