
 

دانشگاهی، دوره 53، رسانیتحقیقات کتابداری و اطالع
 32-31، ص 1398تابستان، 2شماره

Academic Librarianship 
, Vol,53 and Information Research 

No.2, Summer, 2019, PP13-31. 
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 چکیده

یابی و به تفکیک های داستانی نوجوانان را از حیث ابعاد هویت. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت کتاب هدف:

های بررسی شده، فهرستی تألیف و ترجمه بررسی نماید. یکی دیگر از اهداف این پژوهش آن است که از میان داستان

 ، معرفی شود. اندهایی که بیشتر از بقیه به انواع هویت توجه داشتهاز داستان

ده شده های پژوهش استفاآوری داده: پژوهش حاضر، توصیفی است و از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمعروش

توسط  1390-94های است که در سال "ه"و  "د"های سنی های داستانی گروهجامعه آماری شامل تمامی کتاباست. 

 گیرد.ا دربرمیعنوان داستان ر 180تشر شده است و در مجموع، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان من

نشده است.  های مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجهها نشان داد در داستان: بررسیهایافته

است. ز یافته ها به هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت گروهی، و هویت ملی تمرکبیشترین توجه نویسندگان داستان

توجهی به سایر توان گفت کمبنابراین میای متفاوت است. های تألیفی و ترجمهسایر انواع هویت به تفکیک در داستان

ن بر جای گیری و تثبیت هویت نوجواناناپذیری را در زمینه شکلهای جدی و جبرانها، اثرات منفی و آسیبهویت

های هویتی مطرح های برتر با در نظر گرفتن مؤلفهت عنوان از داستانهای پژوهش، هفگذارد. در بخش پایانی یافتهمی

 در نظریات روانشناسی معرفی شده است.

های ، داستانجتماعی اریکسونا -های نوجوانان، نظریه روانی: انواع هویت، داستانهای کلیدیواژه
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 مقدمه
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ای برخوردار است از اهمیت ویژهها و الزامات آن پرداختن به مسائل دوره نوجوانی و ویژگی

زیرا فرد در طول این دوره باید عالوه بر پذیرش و سازگاری با تغییرات و تحوالت این دوران، هویت 

، متعلق به اریک مطرح در این حوزههای ترین نظریهیکی از مهممنسجمی نیز برای خود کسب کند. 

معروف است. مفهوم  2«روانشناس خود»است. وی یکی از روانکاوانی است که عموماً به  1اریکسون

(. 1391در حوزه روانشناسی، اولین بار توسط این روانشناس مورد بحث قرار گرفت )شاملو،  3هویت

وری یک انسان در طول زندگی )از در نظریه اریکسون، نقطه عطفی در راه تثبیت بهره 4مرحله پنجم

 یدر این دوره عامل مهم (. رشد سریع جسمی1395شود )منصور، تا بزرگسالی( محسوب می بلوغ

برای مضطرب کردن نوجوان است. اما مهمتر از رشد جسمی، مسئله اصلی نوجوان که دائم با آن 

خواهد بداند کیست؟ و که خواهد شد؟ نوجوان در پی درگیری فکری دارد، هویت است: او می

های شود و مضطربانه با افراد و گروهمی 5اجتماعی -سؤال دچار یک تعلیق روانی یافتن پاسخ این

آزماید تا سرانجام با عقاید و های مختلف را میکند. به این ترتیب هویتمی 6مختلف همانندسازی

 (.1381های یک گروه اجتماعی احساس وحدت درونی کند )رفیعی، ارزش

ای است که تجانس و یکدستی خویشتن روانی -اعیهای اجتممفهوم هویت شامل مکانیسم

های ما را با ها و تشابهها قبول تفاوتکند. این مکانیسمرا در برابر تنوع اجتماعی و زمانی تأمین می

یعنی این احساس که –"هویت من"(. به نظر اریکسون، 1386کنند )تاپیا، دیگران در ما تنظیم می

مهمترین ویژگی مرحله پنجم رشد است.  -های اجتماعی کجاستانسان کیست و جایگاه او در نظام

_______________________________________________________________ 
1Eric Erikson 

2Ego Psychologist 

3Identity 

 مراحل رشد از نظر اریکسون عبارت است از: اعتماد در برابر بیاعتمادی )تولد تا حدود 1/5 سالگی(؛ خودگردانی 4

پشتکار در برابر احساس ؛ سالگی( 5تا  3ابتکار عمل در برابر احساس گناه )؛ سالگی( 3تا  5/1در برابر شرم و تردید )

 40تا  20صمیمیت در برابر انزوا )؛ سالگی( 20تا  13مندی در برابر آشفتگی هویت )هویت؛ سالگی( 13تا  5حقارت )

سالگی به بعد( 60انسجام در برابر یأس )؛ سالگی( 60تا  40حاصلی )پروری در برابر بینسل ؛سالگی(  
5Psychosocial Moratorium 

6 Identification 
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شود. بنابراین، مشخصه  1یابی، دچار سرگردانیشود که فرد در راه هویتبحران از آنجا آغاز می

  (.1390دارد )کریمی، اعالم می« هویت در برابر سرگردانی»این مرحله را  عمومی

نکه ( پیش از آ1از دو راه منحرف شود: هویت ممکن است  معتقد است( 1968اریکسون )

د، زود ( بدون هیچ محدودیتی گسترش یابد. چنانچه تصور فرد از خو2رشد کند، تثبیت شود و 

از اهمیت خاصی  گذارد. برای این نوجوان تأیید دیگرانهای او تأثیر میتثبیت شود بر تمام توانایی

ت، ه و از افکار سطحی برخوردار اسبرخوردار است؛ کمتر استقالل رأی دارد؛ مضطرب بود

اگر فرد با  های والدین خود را پذیرفته و رابطه نزدیکی با آنها خواهد داشت. در حالی کهارزش

نکه این آجستجوی فعاالنه به احساس هویت قوی دست یابد در مقایسه با فردی که هویتش، بدون 

به  نگرد.بت میارد و به خود با دیدی مثدوره را گذرانده باشد شکل گرفته، استقالل رأی بیشتری د

غلی کند: مذهبی، جنسی، سیاسی و شاریکسون، چهار عرصه را برای هویت تعریف میطور کلی 

ویت ( اشکال هویت را در سه گروه اصلی هویت فردی، ه1386(. صدر و صرافی )1394)برگر، 

ویت انسانی جنسی، ملی(، و ه اجتماعی )شامل هویت نژادی، تباری، قومی، دینی، زبانی، طبقاتی،

ی، اجتماعی، را شامل هویت فردی، خانوادگی، ملی، دین ( انواع هویت1392اند. شرفی )بیان نموده

 داند. فرهنگی، و تمدنی می

 

 بیان مسئله

نیازهای کند، به پیشپیدا می های مربوط به هویت خودپاسخی که نوجوان برای پرسش

، شرایط توان به شخصیت والدین، شرایط خانوادگیاین عوامل میاز جمله . مختلفی بستگی دارد

های اجتماعی و رهنگی، و رسانهف -شرایط اجتماعی های مرجع،آموزشی، گروه دوستان، گروه

آبادی، ؛ لطف1391؛ احدی و جمهری، 1387؛ برجعلی، 1383جو، گروهی اشاره کرد )سبحانی

1395.) 

های کنند، رسانهها از آنجا نشر و اشاعه پیدا میارزش هایی که هنجارها ویکی از خاستگاه

ها و مانند آن ها، روزنامه، کتابهاهمگانی است و منظور از آن رادیو، تلویزیون، مطبوعات، فیلم

(. متخصصان در تعریف ادبیات کودکان، این نوع از ادبیات 1393پارسا،  ؛1383جو، است )سبحانی

کنند که به وسیله نویسندگان متخصص برای مطالعه آزاد هایی اطالق میرا به مجموعه آثار و نوشته

شود و در همه آنها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان مورد توجه قرار گرفته کودکان تهیه می

_______________________________________________________________ 
1Confusion 
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( ادبیات کودکان و نوجوانان را از لحاظ موضوع به سه 1394زی )حجا .(Good, 1945)است

 دسته کلی داستان، غیرداستان، و شعر تقسیم کرده است. 

گیری شخصیت کودک ها، به منزله یکی از انواع آثار مکتوب، از منابع مؤثر در شکلداستان

شود حس می احساس آدمی هاست، به وسیلهادبیات داستانی دانش تجربه. رودو نوجوان به شمار می

های مناسب (. بنابراین اگر نوجوانان با خواندن کتاب1391گردد )پراین، و با اندیشه وی ادراک می

های داستان پیدا کنند، ها یا مشکالت خود و شخصیتبتوانند وجه اشتراکی بین احساسات، توانمندی

نتیجه همانندسازی و شناخت، امکان آورند. در ها به دست میشناخت بهتری نسبت به آن حالت

ریزی احساسات )یعنی تخلیه هیجانات( را میسر می سازد که می تواند در رشد شخصیت بحث و برون

 (. 1382و حل مشکالت مؤثر باشد )پریرخ، 

با توجه به ابعاد تربیتی آثار ادبیات کودکان و نوجوانان، توجه به نیازهای نوجوانان بنابراین 

توای این آثار از سوی نویسندگان و ناشران باید رعایت شود. اما علیرغم این اثرگذاری در تنظیم مح

شناخته شده بر حل مسائل مبتالبه خصوصاً در کودکان و نوجوانان، مروری بر متون، حکایت از 

ند اای که مشخص نیست تا چه میزان منابع، به این مهم پرداختهتوجه ناکافی در این حوزه دارد به گونه

های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که و وضعیت موجود چگونه است. از جمله کتاب

ترین ناشران در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و به یکی از نهادهای تأثیرگذار و از باسابقه

ث پردازد، چه وضعیتی از حیث توجه به بحهای سنی مختلف میتولید آثار مرتبط با نیازهای گروه

یابی و بحران هویت نوجوانان دارد. همچنین، از آنجا که ادبیات هر کشوری بازنمونی از هویت

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همان کشور است و محتواهای متون ادبی بیشتر ویژگی

های فرهنگی کشورها با یکدیگر متفاوت است شود و ویژگیدر غالب فرهنگ یک کشور تولید می

یافته وجود داشته باشد. بدین منظور مسئله ممکن است تفاوت رویکردی در آثار ادبی نگارش لذا

های داستانی کانون پرورش فکری مورد نظر این پژوهش آن است که وضعیت موجود کتاب

کودکان و نوجوانان )به تفکیک تألیف و ترجمه( برای مخاطبان نوجوان از حیث پرداختن به مقوله 

 گونه است.یابی چهویت

در ادامه، تعریف کوتاهی از هر یک از انواع هویت که در پژوهش حاضر به آن پرداخته 

 شده است بیان می شود. 
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های خاص و ویژه شخصی ارتباط دارد و هویت فردی به جنبه: هویت فردی یا شخصی -1

(، 1991) 1ر بروئرنظ اساس(. بر 1384انتزاعی و کلی از خویشتن است )محسنی،  دربرگیرنده مفهومی

 .یافته، استفردیت« خود»عبارت از هویت شخصی 

ماعی مرکب از مادر، پدر، کودک و احیاناً بستگان خانواده سازمانی است اجت هویت خانوادگی: -2

 (. 1381کوف، برن و نیمآنان )آگ

های یت اجتماعی عبارت از دانش فرد نسبت به تعلق او به گروههو: هویت گروهی یا اجتماعی -3

 شود اجتماعی و و معانی ارزشی است که از تعلق داشتن به آن تحوالت برایش حاصل می

ای است از اعتقاد به نیروهای فراطبیعت، و از فردی، شبکه دین از لحاظ :هویت دینی یا مذهبی -4

یم و احکام های اجتماعی بر اساس آن اعتقاد و شامل مفاهزمانای است از سالحاظ اجتماعی، شبکه

 (. 1381کوف، برن و نیمو شعائر مخصوص )آگ

ها عضای جامعه آناها، رسوم و رفتارها که از باورها، ارزش مجموعه یا نظامی :هویت فرهنگی -5

نامند نگی میهویت فره را بندند تا خود را با جهان و نیز با یکدیگر سازگار سازندرا به کار می

 (. 1383)قاسمی، 

وشتن و همچنین نهای پایه تحصیلی، نظیر توانایی خواندن و فهمیدن و مهارت :هویت تحصیلی -6

هم برای خود  ها و برخورداری از قدرت تفکر انتقادی درباره آنهاتوانایی تحلیل مسائل و موقعیت

  (.1379آبادی، طففرد و هم برای جامعه دارای اهمیت بزرگی است )ل

ل به کمال صوهای اساسی برای وشرطاشتغال مناسب و کسب درآمد، یکی از پیش :هویت شغلی -7

 (.1395آبادی، )لطف اجتماعی و اقتصادی است

منظور از هویت جنسی، احساس درونی درباره مرد بودن یا زن بودن  :جسمی و هویت جنسی -8

(، رشد مفهوم مرد بودن یا زن بودن در این معنا از 1993) 2لوپاتابه گفته  (.1379آبادی، است )لطف

 مقوله یادگیری و فرهنگ است.

) ,Libekindاند قومیت را عبارت از بستگی به خاک، نژاد و مذهب دانسته :هویت قومی -9

شخصی ناظر به سرزمین معین و فرهنگ )دین، زبان و آداب و رسوم( م . همبستگی قومی(1992

  (.1386یابد )صدر و صرافی، در طول زمان به وجود آمده و تحول میاست که 

_______________________________________________________________ 
1Brower 

2Lopata, H. Z. 
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واژه ملت رجوع به گروه بزرگی از اجتماع انسانی است که افراد آن با آگاهی و  :هویت ملی -10

کنند، پایتخت در جوّ تفاهم و آزادی و اراده زیستِ جمعی با هم، بر روی سرزمین معینی زندگی می

  (.1386صدر و صرافی، ) اکمیت دولتی مستقل و خودی قرار دارندمعینی داشته و تحت ح

 

 پیشینه پژوهش:

به دلیل ضرورت توجه به تحلیل و ارزیابی متون نگارش یافته برای کودکان و نوجوانان، 

اند. در این میان، با توجه به اهمیت های زیادی از زوایای مختلف به این مسئله پرداختهتاکنون پژوهش

های های این گروه به تحلیل کتابآموزان، بیشتر پژوهشبخشی به دانشهای درسی در هویتکتاب

در پژوهش خود به هویت ملی در برنامه درسی کره و  (Kim, 2004)درسی تمرکز دارند. کیم 

در پژوهش دیگری به بررسی تأثیر برنامه درسی تاریخ بر هویت ملی  (Jackson, 2006)جکسون 

( و زاویه و عزیزی 1387های داخلی نیز فیاض )آموزان آمریکایی مهاجر پرداختند. در پژوهشدانش

ای از های درسی در زمینه ابعاد هویت دینی و ملی پرداختند. نمونه( به تحلیل محتوای کتاب1392)

( صورت گرفته 1385های درسی در پژوهش افهمی )های سیاسی در کتابآموزه توجه به مضامین و

( 1396آذر و ادیب )( و کاردان، فتحی1391(، حاضری و احمدپور )1389است. همچنین، فروتن )

های درسی از نظر مضامین مربوط به جنسیت و ای به مطالعه محتوای کتابهای جداگانهدر پژوهش

های داخلی به تحلیل محتوای د. همچنین در تعداد زیادی از پژوهشانهویت جنسی پرداخته

گیری هویت ملی و ایرانی در شکل آنهای هویت ملی و و تأثیر ها بر اساس مؤلفهخواندنی

(، فیاض و 1387عمران، رضایی، نیازآذری و کمالی )آموزان پرداخته شده است نظیر: صالحیدانش

 ( و... .1390یان )و پورزارع (1389ایمانی قوشچی )

توان به پژوهش های غیردرسی میهای هویت در کتابدر زمینه بررسی و تحلیل مؤلفه

عالقه »های ( اشاره نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه1390منش )اسماعیلی، معمار و رئوفی

ورد توجه نویسندگان ها مبیش از سایر مؤلفه« عالقه به زبان و ادبیات فارسی»و « به آداب و رسوم

( نیز در پژوهش خود به بررسی مفهوم 1394های کودک بوده است. ذاکری و شمشیری )کتاب

پرداختند. نتیجه « شادیبازیقصه»و « های شیرین مغزدارقصه»هویت ملی در دو مجموعه داستان 

ارد. همچنین های هویت ملی وجود دها، مؤلفهپژوهش آنها نشان داد که در هر دوی این داستان

های داستانی های کتاب( در پژوهش دیگری، به تحلیل آسیب1395جو )کرباسی، پریرخ و صنعت
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های بدست آمده از در زمینه انتقال فرهنگ ملی پرداختند. یافته« ب»و « الف»تصویری گروه سنی 

ملی در  رسان در انتقال فرهنگاین پژوهش حاکی از آن است که بیشترین فراوانی عناصر آسیب

 تاریخی است.  -های بررسی شده، در بعد اجتماعی و کمترین آن در بعد سیاسیکتاب

توان چنین نتیجه گرفت که با وجود اهمیت فراوان نظریه اریکسون در در مجموع می

های هویت به کار رفته در مبحث هویت، تاکنون از نظریه اریکسون در زمینه شناسایی انواع و مؤلفه

شناسی، استفاده نشده است. در استانی نوجوانان، به ویژه در رشته علم اطالعات و دانشهای دکتاب

های هویتی در های صورت گرفته از حیث بررسی مؤلفهنتیجه با توجه به خأل موجود در پژوهش

های غیردرسی گروه ادبیات داستانی نوجوانان، پژوهش حاضر تنها پژوهشی است که در حوزه کتاب

 های هویتی انجام شده است.ان براساس مؤلفهسنی نوجو

 

  روش پژوهش:
آوری روش این پژوهش، توصیفی است. همچنین، از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمع

و  "د"داستان نوجوان )گروه سنی  180های پژوهش استفاده شده است. در پژوهش حاضر، داده

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر  توسط کانون 1394تا  1390های ( که در بین سال"ه"

ای و انواع های تألیفی/ ترجمهگیری را شکل داده است. تعداد داستانشده است واحد نمونه

دهد. واحد تحلیل نیز در پژوهش حاضر، ها واحد ثبت را تشکیل میهای مورد توجه در داستانهویت

گذاری به این شکل بود که به ازای هر نمره باشد. در این پژوهش، روشها میپیام و مضمون داستان

مضمون در داستان یک نمره به هویت مورد نظر تعلق گرفت. چنانچه یک داستان دارای چند مضمون 

 بود، به هر یک از انواع هویت، نمره مورد نظر اختصاص داده شد. 

تفاده برای انجام این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی به صورت همزمان اس

ها بررسی و تحلیل شد و سپس با روش کمی، به ازای شد. در رویکرد کیفی، ابتدا محتوای داستان

ها، امتیاز یک داده شد. مجموع امتیازهایی که یک بودن هر یک از انواع مختلف هویت در داستان

ورد بررسی های مدهنده میزان پرداختن انواع مختلف هویت در داستانآورد نشانداستان به دست 

های باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، سیاهه وارسی است که عناصر آن را انواع هویتمی

سنجش روایی سیاهه، اطالعات دهد. به منظور اجتماعی اریکسون تشکیل می -مطرح در نظریه روانی

اعضای هیئت علمی های روانشناسی گردآوری شد و در اختیار چهار نفر از مربوطه از متون و نوشته

شناسی دانشگاه فردوسی قرار گرفت. به این ترتیب، روایی گروه روانشناسی و علم اطالعات و دانش
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طرفی صوری ابزار گردآوری اطالعات سنجیده شد. به منظور سنجش پایایی ابزار و اطمینان از بی

های مورد نظر از داستان وانعن 10نظر پژوهشگر، از اساتید راهنما و  مشاور رساله خواسته شد تعداد 

نتایج حاصل از محاسبه ضریب را که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند مورد ارزیابی قرار دهند. 

 کاپای کوهن بیانگر توافق عالی بین انواع هویت شناسایی شده و قضاوت ارزیابان بود.

 

 های پژوهشیافته

ساس نوع تولید )تألیف یا ترجمه( های بررسی شده بر ادر پژوهش حاضر، تفکیک داستان

 باشد. می 1مطابق جدول 

 های مورد بررسی بر اساس نوع تولید. فراوانی و درصد فراوانی داستان1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع تولید

 %3/93 168 تألیف

 %7/6 12 ترجمه

 %100 180 جمع کل

( از 3/93های مورد بررسی )%داستانبیشتر  دهدمی نشان 1 جدول هایداده که همانطور

های های هویت در داستانبررسی انواع مؤلفه ای است.ها، ترجمهاز داستان 7/6نوع تألیف و تنها %

 ، نشان داده شده است. 1تألیفی در نمودار 
 

 
 (=168n)های تألیفی مورد بررسی . درصد فراوانی انواع هویت در داستان1نمودار 
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حاکی از آن است که در این گروه از  1اطالعات به دست آمده از نمودار نگاهی به 

درصد( بیشتر از سایر موارد مشاهده شده است؛ به  29ها، مصادیق مرتبط با هویت فردی )داستان

های مورد بررسی، توجه به هویت های هویت در داستانبیانی دیگر، محوریت اصلی توجه به مؤلفه

هایی درباره شخصیت و جزئیات آن در فرد به وجود وره نوجوانی پرسشفردی بوده است. در د

ها زمینه دستیابی فرد به ای برای آنها بیابد. پاسخ به این پرسشکنندههای قانعآید که باید پاسخمی

خودشناسی را فراهم نموده و نوجوان قادر خواهد شد بخش بزرگی از هویت فردی خود را محقق 

ها و ها، استعدادهای درونی، نیازهای اساسی روانی، و ضعفها، قابلیتتواناییسازد. آشنایی با 

شود تا فرد به هویت فردی خود دست هایی که در شخصیت فرد نهفته است سبب میمحدودیت

 یابد.

های تألیفی مورد بررسی پس از  هویت فردی، بیش از سایر موارد به هویت در داستان

اخته شده است. خانواده به عنوان اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی شدن درصد پرد 21خانوادگی با 

به فرزندان نقش اساسی دارد. اعضای  و ... های اخالقی، اجتماعی، آداب و رسومدر انتقال ارزش

خانواده به ویژه والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، از راه آموزش مستقیم یا الگو قرار گرفتن برای کودکان 

کنند. بنابراین اگر والدین بتوانند نان، در شکل دادن شخصیت و رفتارشان نقش مهمی ایفا میو نوجوا

توان امیدوار بود محیطی سالم و مناسب برای رشد فرزندان کودک و نوجوان خود فراهم آورند، می

گیری و رشد هویت سالم در کودک و نوجوان، در بطن خانواده ایجاد که بستر مناسبی برای شکل

 شود.

های تألیفی در رتبه سوم قرار دارد. درصد در میان داستان 13توجه به هویت گروهی با 

گیری هویت فردی در فرآیندهای اجتماعی شدن ریشه انسان موجودی اجتماعی است و اساساً شکل

ر های اجتماعی بزرگتهمساالن، دوستان و گروه توان گفت ارتباطات فرد با گروهدارد؛ بنابراین می

ها، سازد. در این گروه از داستانزمینه دستیابی به شناخت فردی و اجتماعی را در وی ایجاد می

درصد(، هویت  7درصد(، هویت دینی ) 7درصد(، هویت فرهنگی ) 11تمرکز بر هویت ملی )

درصد(  1درصد( و هویت جنسی ) 2درصد(، هویت قومی ) 4درصد(، هویت شغلی ) 5تحصیلی )

نشان داده  2ای در نمودار های ترجمهعدی قرار دارد. بررسی انواع هویت در داستانهای بدر رتبه

 شده است. 
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 (=12n)مورد بررسی  های ترجمه. درصد فراوانی انواع هویت در داستان2نمودار 

های ترجمه شده نیز بیشترین مؤلفه ، در داستان2براساس نتایج به دست آمده در نمودار 

های خانوادگی و درصد( بوده است. میزان پرداختن به هویت 31هویتی، هویت فردی )مورد توجه 

 11درصد( است. پس از آن، توجه به هویت شغلی ) 19ها به طور یکسان )گروهی در این داستان

درصد و هویت فرهنگی، تحصیلی و قومی هر  8درصد( قرار دارد. مصادیق مرتبط با هویت دینی با 

های جنسی و ملی )ایرانی( ها مشاهده شده است. مصادیق مرتبط با هویتدر داستان درصد 4کدام با 

ها )تألیف درصد فراوانی انواع هویت در تمامی داستان ها مشاهده نشده است.در این گروه از داستان

 نشان داده شده است. 3و ترجمه( در نمودار 
 

 
 (=180n)ی مورد بررسی ها. درصد فراوانی انواع هویت در داستان3نمودار 

 

، حاکی از آن است که بیشترین توجه تمامی 3نگاهی به اطالعات به دست آمده از نمودار 

 14درصد(، هویت گروهی ) 21درصد(، و سپس هویت خانوادگی ) 29ها به هویت فردی )داستان

31%

19%
19%

8%

4%

4%
11%

0%
4% 0% هویت فردی

هویت خانوادگی

هویت گروهی

هویت دینی

هویت فرهنگی

هویت تحصیلی

29%

21%
14%

7%

7%
5%

4%

1% 2% 10%
هویت فردی

هویت خانوادگی

هویت گروهی

هویت دینی

هویت فرهنگی

هویت تحصیلی



  ____________________________________________ در  تیانواع هو  یواکاو 

  

  

23 

 

رجمه به های تألیف و تهمچنین، انواع هویت در داستان درصد( است. 10درصد(، و هویت ملی )

 نشان داده شده است. 4ای در نمودار صورت مقایسه

 
 ایهای تألیفی و ترجمه. مقایسه انواع هویت مورد توجه در داستان4نمودار 

های های تألیفی و هم در داستاندهد هم در داستاننشان می 4همانطور که نمودار 

دی صورت گرفته است. پس از آن، ها نسبت به هویت فرای، بیشترین میزان توجه به هویتترجمه

های خانوادگی و گروهی پرداخته شده است. شاید بتوان یکی ها به هویتدر هر دو گروه از داستان

ای را توجه های تألیفی و ترجمههای نخست در داستاناز دالیل قرارگیری این سه نوع هویت در رتبه

های نست. چهارمین اولویت هویتی در داستانها دایکسان نویسندگان داخلی و خارجی به این مقوله

ای های ترجمهتألیفی، توجه به هویت ملی است؛ این در حالی است که به این نوع از هویت در داستان

گونه های ملی در کشورهای مختلف، اینپرداخته نشده است که بدیهی است به دلیل تفاوت هویت

 باشد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

های مورد بررسی از نظر نوع تولید، بررسی اطالعات گردآوری شده نشان داد بیشتر داستان

های به دست آمده از پژوهش حاضر به طور کامل آشکار تألیفی است. در مجموع، با توجه به یافته

های داستانی مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجه نشده است که در کتاب

ها به انواع هویت، بیشترین میزان توجه هم در تألیف و هم در ز نظر میزان پرداختن داستاناست. ا

تر ترجمه، هویت فردی است. همچنین با توجه به حضور فرد در محیط خانواده و نیز در سطح وسیع

 ها و نهادهای اجتماعی، دستیابی به هویت خانوادگی و گروهی بسیار ضروری است و نتایجدر گروه
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ها در ها نیز نشان داد که توجه به هویت خانوادگی و گروهی در داستانبررسی محتوای داستان

 های بعدی قرار دارد. رتبه

های مورد بررسی، بیانگر سهم ناچیز نتایج بدست آمده از بررسی هویت دینی در داستان

مده بیانگر آن است که باشد. اطالعات بدست آتوجه آنها به مباحث دینی و اعتقادی نوجوانان می

اند. شاید نویسندگان ایرانی در مقایسه با نویسندگان خارجی بیشتر به مباحث هویت دینی توجه داشته

های دینی و مذهبی این باشد های بررسی شده به مقولهیکی از دالیل اختصاص سهم ناچیز داستان

( به این موضوعات و مباحث های دینیکه در سایر انواع ادبیات کودک و نوجوان )نظیر کتاب

 شود. پرداخته می

های گروه سنی مورد پژوهش نشان داد که توجه به هویت فرهنگی در بررسی داستان

عنوان( است. این  1درصد ) 4های ترجمه شده عنوان( و در داستان 30درصد ) 7های تألیفی داستان

رانی بیشتر از نویسندگان خارجی به دهد که در جامعه مورد پژوهش، نویسندگان ایموضوع نشان می

گیری هویت آگاه بوده و در محتوای مسئله هویت فرهنگی و تأثیرگذاری فرهنگ در شکل

 های فرهنگی و اخالقی، بیشتر نمود عینی یافته است.های تألیفی، بحثداستان

 هایدرصد از داستان 4عنوان( و  24های تألیفی )درصد از داستان 5در پژوهش حاضر، 

عنوان( در حوزه هویت تحصیلی به رشته تحریر درآمده است. به نظر می رسد تمرکز  1ترجمه شده )

های هویت تحصیلی، شرایط چندان مناسبی های بررسی شده بر مؤلفهناچیز نویسندگان در داستان

سازی برخورداری از هویت تحصیلی مناسب در دستیابی به هویت شغلی اشاره شده در جهت زمینه

 ,Jackson)و هویت ملی اشاره شده در پژوهش جکسون  (Meeus, 1993)ژوهش میوز پ

 آورد.را فراهم نمی (2006

ها نشان داد های مورد توجه در این پژوهش، هویت شغلی بود. یافتهاز دیگر انواع هویت

ای به مههای ترجعنوان( از داستان 3درصد ) 11های تألیفی و عنوان( از داستان 16درصد ) 4تنها 

ای مباحث مربوط به مشاغل پرداختند. شاید یکی از دالیل احتمالی این عدم پرداختن به مباحث حرفه

و شغلی، تفکیک منابع و توجه به آنها در دسته دیگری از منابع یعنی آثار علمی باشد. بنابراین شاید 

های مورد شغلی و مهارت تواند به مباحثهای غیرداستانی بهتر میبتوان گفت این گروه از کتاب

 نیاز برای هر شغل بپردازد.
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درصد از  1های پژوهش حاضر در زمینه میزان توجه به هویت جنسی نشان داد تنها یافته

های عنوان کتاب( به مباحث هویت جنسی پرداختند و هیچ کدام از داستان 3های تألیفی )داستان

ها توجهی نویسندگان داستاند. نتایج این پژوهش کمترجمه شده نیز به این نوع از هویت توجه نکردن

دهد. این در حالی است که در ( به این موضوع نشان می1390-94را در این بازه زمانی پنج ساله )

ها و معلمان و جوامع مختلف و به ویژه در ایران که گفتگوی والدین با فرزندان در خانواده

باره مسائل جسمی و جنسی بسیار محدود بوده و در شمار آموزان در نظام آموزش و پرورش دردانش

ها را به طور غیرمستقیم و در هایی که بتوانند این آموزشآید وجود کتابامور ناگفتنی به شمار می

 های مختلف به نوجوانان منتقل نمایند بسیار ضروری و با اهمیت است.قالب

ت است بالطبع محتوای سیاسی از آنجا که فرهنگ سیاسی هر کشوری با دیگری متفاو

های های منتشر شده در کشورهای مختلف، نیز با یکدیگر متمایز است. بررسی داستانکتاب

درصد از  4عنوان( و  10های تألیفی )درصد از داستان 2نوجوانان در این پژوهش نشان داد که 

بسیار محدود است. به طور عنوان( به این نوع از هویت اشاره نمودند که  1ای )های ترجمهداستان

توجهی نویسندگان به این مسئله مهم به ویژه برای کشور ایران که دارای توان گفت بیکلی می

تنوعات و پراکندگی قومی، مذهبی، فرهنگی و مناسبات اقتصادی خاص خویش هستند احتمال دارد 

جهی حتی در حوزه نشر توهای قومی به صورت نادیده انگاشتن یا کمها یا گروهاز سوی اقلیت

ها نسبت به جوامع آنها برداشت شده و به نوعی جدایی فرهنگی را ایجاد نماید. از سوی دیگر کتاب

های قومی که در یک کشور ساکن هستند موجبات احتمال دارد عدم آشنایی سایر نوجوانان با گروه

 بروز عدم وفاق ملی و هویت ملی یکپارچه را در کشور به وجود آورد.

گیری ساز شکلهویت ملی یکی دیگر از انواع مهم هویتی است که توجه به آن، زمینه

ها، آورد. در بررسی این نوع از هویت در داستانهویت را در افراد و به ویژه نوجوانان فراهم می

عنوان( به مباحث مرتبط با هویت ملی  48های تألیفی )درصد از داستان 11ها نشان داد تنها یافته

ای نیز مصادیق مرتبط با هویت ملی )ایرانی( مشاهده نشد. به نظر های ترجمهپرداختند و در داستان

وابسته است و از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت رسد با توجه به اینکه مباحث هویتی، فرهنگمی

ویت های داستانی خود به مباحث مربوط به هاست لذا بدیهی است نویسندگان خارجی در کتاب

 ملی ایرانی نپرداخته باشند.

هایی که بیشترین امتیاز های مورد پژوهش، داستانبندی انواع هویت در داستانپس از جمع

ها در این را کسب نمودند، شناسایی گردید. بررسی مجموع امتیازهای کسب شده هر یک از داستان
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اثر عباس  "ی هیوالسایه"اونق و اثر عبدالرحمان  "چوپان کوچک"های پژوهش نشان داد که داستان

ها به انواع مختلف هویت امتیاز، بیشتر از سایر داستان 10از مجموع  7جهانگیریان با کسب امتیاز 

امتیاز به انوع مختلف هویت پرداختند شامل  6هایی که با کسب توجه نمودند. پس از آن، داستان

فریاد "اثر محمود برآبادی،  "راز باغ متروک" اثر محمد علی حسنین، "تر از نورسریع"های داستان

 "آن سوی پرچین خیال"اثر رضا موزونی و  "عشق و رنج و بلوط"اثر عبدالرحمان اونق،  "اویلیآق

توان به عنوان آثار داستانی که بیش از حد داستان را می 7اثر عبدالصالح پاک است. بنابراین، این 

های هویتی نوجوانان وجه در نظریه اریکسون و نیز سایر بحثهای مورد تمتوسط به انواع و مؤلفه

در یابی از نظر محتوا، مزایای داستان در هویت نشان دادنبه منظور اند در نظر گرفت. توجه نموده

 .شودمیاز حیث انواع هویت پرداخته  های نوجوانانداستاننمونه از  5به تحلیل ادامه، 

 ملی( -دینی -)هویت جمعیاهیان هادی خورش-الف( سفر به شهریور

در این داستان شخصیت اصلی از طریق مشارکت با اعضای تیم فوتبال محله به آرزوی خود 

یابد. به بیانی دیگر هویت گروهی )جمعی( در این داستان در تابستان که مسافرت است دست می

اعمال مذهبی پرداخته و عالوه نمود عینی یافته است. همچنین در طول برنامه سفر به مشهد به انجام 

های های داستان، هویت ملی نیز از طریق بازدید از مکانبر گسترش مفاهیم هویت دینی در شخصیت

 شود.طبیعی و جغرافیایی مشاهده می

 -خانوادگی -)هویت فردیمحمد رضا اصالنی  -ها و بشکه باروتب( شاهین

 ملی( -جمعی

محسن به عنوان شخصیت اصلی ضمن آگاهی و ها و بشکه باروت، در داستان شاهین

ها و استعدادهای خود با همکاری برادرانش )هویت جمعی( شناخت نسبت به هویت فردی و توانایی

زند. همچنین داستان در بطن زندگی یک خانواده و اعضای های ضد شاهنشاهی دست میبه فعالیت

شود )هویت های داستان آشنا میشخصیت افتد و خواننده با ماهیت زندگی خانوادگیآن اتفاق می

ایران  خانوادگی(. از سوی دیگر، یکی از رویدادها و وقایع تاریخی مهم در نظام جمهوری اسالمی

های یعنی وقایع و حوادث پیش از انقالب در این کتاب به تصویر کشیده شده و خواننده با حرکت

شود این داستان( در دوران شاهنشاهی آشنا می های یک خانواده درانقالبی مردم )در قالب فعالیت

 )هویت ملی(.

 شغلی( -تحصیلی -فرهنگی -جمعی -)هویت فردیعباس عبدی  -ج( شناگر
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در این داستان، شغل پدر شرایطی را فراهم کرده که از اصفهان به بندرعباس مهاجرت کند. 

یلی(، پس از اتمام سال پسر بزرگ خانواده که عالقه زیادی به درس خواندن دارد )هویت تحص

رود. تجربه تلخ غرق شدن شخصیت تحصیلی و فرارسیدن تابستان به همراه پدر به بندرعباس می

داشت شنا کردن یاد میاصلی در رودخانه در دوران کودکی و تذکر پدر به اینکه اگر کمی

آب غلبه کرده توانست خودش را روی آب نگه دارد، موجب شد قهرمان داستان بر ترس خود از می

و فوت و فن شنا را به طور کامل آموزش ببیند )هویت فردی(. او پس از سفر به جزیره کیش به 

یابی جغرافیایی بر اساس حرکت ستارگان را هم یاد گرفت همراه پدر، کار ماهیگیری و جهت

شده  )هویت شغلی(. در واقع، قهرمان داستان تحت تأثیر شغل پدرش که مسئول شیالت بندرعباس

های زیاد سعی کرد های مختلف آشنا شد و به خاطر کنجکاویها و فرهنگهایی با زبانبود با آدم

هر چیز تازه ای که مربوط به آن منطقه و ماهی و دریا بود یاد بگیرد. در این داستان، اطالعاتی درباره 

فرهنگی(.به خطر  آب و هوا، محیط زندگی و شغل بیشتر افراد این منطقه بیان شده است )هویت

هایی که پسر با پدرش و دو نفر افتادن و حادثه شکاف برداشتن قایق از کف در یکی از مأموریت

شوند خود را به دریا دیگر از همکاران پدرش بودند نقطه اوج داستان است. همگی آنها مجبور می

دارد به پدرش و دو نفر دیگر بیندازند و شناکنان خود را به ساحل برسانند. پسر با مهارتی که در شنا 

یابند )هویت کمک کرده تا آنها هم به خشکی برسند و بدین صورت همگی با کمک هم نجات می

 جمعی(.

 -جمعی -خانوادگی -هویت فردی) عبدالرحمن اونق -د( چوپان کوچک

 (قومی -شغلی -تحصیلی -فرهنگی

ر ترک است )قومی(. های عشایمضمون اصلی داستان به تصویر کشیدن زندگی خانواده

کنند. استقرار یک اتوبوس خانواده آیحان نیز یکی از اینهاست که با سختی و مشقت زیاد زندگی می

شود پدربزرگ آیحان که خودش تحصیل کهنه در محل چادرهای عشایر اتفاقی است که موجب می

ها ان مثل بقیه چوپانکرده است، آیحان را ترغیب کند که به تحصیل بپردازد )تحصیلی( اما پدر آیح

های آنها هم باید کار آنها از این اتفاق راضی نبوده و معتقد بودند چون آنها همه چوپان هستند بچه

را ادامه بدهند. پدربزرگ برای افزایش تعداد دانش آموزان مدرسه و متعاقب آن، ماندن اتوبوس در 

تا اینکه موفق شد برای )جمعی( بسیار تالش کرد ها و کمک تعدادی از بچهمحل چادرهای آنها 

 ها، اتوبوس را در منطقه نگه دارد. در این داستان، تصورات قدیمیافزایش سطح دانش و سواد بچه

های شهر شده و دیگر به ها باسواد شوند به شهر رفته و وسوسه زیباییمردم مبنی بر اینکه اگر بچه
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. تایماز پسرعموی آیحان بود که به تحصیل )قومی، فرهنگی( استگردند بارها بیان شده آنجا برنمی

کرد و او را بیشتر ای نداشت و به همین دلیل پدر آیحان همیشه او را با پسر خودش مقایسه میعالقه

توانست )فردی( . در پایان داستان، آیحان با سعی و تالش خود )خانوادگی( از پسرش دوست داشت

. البته او تصمیم گرفت در )تحصیلی( رده و برای ادامه تحصیل به شهر برودمقاطع تحصیلی را تمام ک

ها در تابستان، دوباره به آنجا برگشته و کار چوپانی را که خیلی دوست زمان تعطیل شدن مدرسه

 .)شغلی( داشت انجام دهد

 جنسی( -خانوادگی -)هویت فردیه( وقتی مژی گم شد 

روند و در ادامه داستان، اعضای ویالی یکی از آنها میخانواده دو باجناق برای تفریح به 

دار شدن اسم شود. دو خواهر پس از بچههر خانواده و شغل و تحصیالت و ... آنها توصیف می

ها، زنند و برای تشخیص دخترخالهگذارند و هر دو را مژی صدا میشان را مژده و مژگان میدختران

آورند: مژی نرگس، مژی فریبا. در شروع کتاب، پایان ژی میاسم مادر هر کدام را پشت سر اسم م

گردد و در هر بخش، یک نفر خود را مقصر این حادثه بیان می« شودمژی گم می»داستان که 

اش در فراموشکاری مژی برای آوردن داند. پدر مژی )ناصر( به دلیل عصبانیت شب گذشتهمی

ادر مژی )نرگس(، آن شب به دلیل سرگرم شدن با داند. مهای معده او، خودش را مقصر میقرص

دانست. برادر های همسرش خود را مقصر سروصدا و دعواهای آن شب میتلفن و برنداشتن قرص

مژی )مسعود( نیز که از قبل از ماجرای فرانکشتاین باخبر بود خودش را به نوعی تقصیرکار 

سعی کرد ماجرای گم شدن مژی را کرد گویی شرکت میهای قصهدانست و او که در کالسمی

با راهنمایی استادش از زاویه دیدهای مختلف بنویسد. در بخش بعد، داستان در زاویه دید خاله مژی 

دانست چون شود. او خودش را مقصر آشنایی مژی با زهره )دوست دخترش( می)فریبا( روایت می

نام کرد و دخترش در آنجا با تر ثبتاو دخترش مژی را به خاطر تنهایی در خانه، در کالس کامپیو

زهره آشنا شد و زهره بود که برای اولین بار ماجرای فرانکشتاین را شروع کرد. پدر مژی )سامان( 

کرد او مقصر گم شدن مژی است. و بعد مژی فریبا در پایان، خواست ماجرای قرار هم فکر می

تعریف کند ولی تصمیم گرفت خودش  اش با زهره و فرانکشتاین را برای همهگذاشتن دخترخاله

اش کمک کند. برای همین منظور، با زهره قرار گذاشت. با رفتن مژی به آنجا برود و به دخترخاله

کرد و چند دختر دیگر را در آن محل تهدید می فریبا به محل قرار، او متوجه خطری شد که جان او

نه شده بود از راه رسید و به کمک های مشکوک در آن خاو خوشبختانه پلیس که متوجه حرکت
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این داستان، به طور غیرمستقیم بحث هویت جنسی و مباحث مربوط به آن برای  آنها آمد. در

شود که مژی نرگس آن روز خودش را در خوانندگان تشریح شده است. در پایان، مشخص می

خواهد مژی فریبا که میگردند و کردند گم شده و به دنبال او میکمد پنهان کرده و همه فکر می

به او کمک کند و از ماجرای فرانکشتاین که زهره قبالً گفته بود خبر داشت، این خطر را پذیرفته تا 

شود و برای او خطرات بزرگی پیش اش را پیدا کند ولی به ضرر خود او تمام میخودش، دخترخاله

 آید.می
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مرتضی ) بر روان شناسی اجتماعی: مجموعه ضرورت های جامعه شناسی روانی  درآمدی(. 1386تاپیا، کلود )

 .(2007)نشر اثر اصلی  . تهران: نشر نی، مترجم(کتبی

(. بازنمایی جنسیت در کتب فارسی مقاطع تحصیلی 1391حاضری، علی محمد و احمدپور خرمی، علیرضا )

 .75-96(، 3) 10 ه و سیاست )پژوهش زنان(،زن در توسع. 1388-89راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 

 . تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.هاادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه(. 1394حجازی، بنفشه )

« های شیرین مغزدارقصه»های (. بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان1394ذاکری، مختار و شمشیری، بابک )

 . 59-86(، 3) 6، مجله مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز «.قصه بازی شادی»و 

 . تهران: دانژه.اریکسون فرزند خود و معمار هویت(. 1382رفیعی، حسن )

 مطالعه دینی، و ملی هویت با آنها رابطه و درسی هایکتاب تصاویر(. 1392) مهدیه سیده عزیزی، و سعید زاویه،

 .121-140 ،(4) 14 ،ملی مطالعات فصلنامه. دبستان دوم و اول هایکتاب

 .301، ش پیوند(. هویت و بحران هویت. 1383جو، حیاتعلی )سبحانی

 . تهران: رشد.شناسی شخصیتها در روانها و نظریهمکتب(. 1391شاملو، سعید )

 . تهران: انتشارات منادی تربیت.دنیای نوجوان(. 1392شرفی، محمدرضا )
(. بررسی میزان 1387اهلل )عمران، ابراهیم، رضایی، احمد، نیازآذری، کیومرث و کمالی کارساالری، نعمتصالحی

 .26-3: (3) 9، مجله مطالعات ملیهای درسی دوره راهنمایی. های هویت ملی در کتابتوجه به مؤلفه

 ران: اندیشه نو.. تهکثرت قومی و هویت ملی ایرانیان(. 1386صرافی، علیرضا ) ؛صدر، ضیا

 پژوهش) سیاست و توسعه در زن. ایران مدارس درسی هایکتاب در جنسیتی پذیریجامعه(. 1389) یعقوب فروتن،
 .195-216 ،(3) 8 ،(زنان

ایرانی.  -های اسالمیهای درسی در رابطه با ارزش(. بررسی فراتحلیلی محتوای کتاب1387فیاض، ایراندخت )

 . 11-40(، 1) 1، مجله فرهنگ و علم

های درسی تاریخ و علوم (. بررسی نمادهای هویت ملی در کتاب1389فیاض، ایراندخت و ایمانی قوشچی، فریبا )

فصلنامه . 1388-89های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی اجتماعی دوره متوسطه رشته
 .63-29 :6، سال 17، ش شناسی تربیتیروان

فصلنامه پژوهش در آموزان دوره متوسطه به هویت ملی. (. بررسی میزان تعلق خاطر دانش1383قاسمی، یارمحمد )
 .172-143 (:1-2)19-20، مسائل تعلیم و تربیت

(. تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب 1396کاردان، ژیال، فتحی آذر، اسکندر و ادیب، یوسف )

 .9-20، 19، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیسانه. درسی: پژوهشی پدیدارشنا
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شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای آسیب (.1395) جوکرباسی, آرزو؛ مهری پریرخ و اعظم صنعت

  (.2) 6، رسانیپژوهشنامه کتابداری و اطالع کودکان گروه سنی الف و ب،

گیری اخالق در کودک )با تأکید بر رویکردهای رشد: مراحل شکلروانشناسی  (.1390کریمی، عبدالعظیم )
 . تهران: عابد.تحولی(

 . تهران: اسپید.(1روانشناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی )(. 1379آبادی، حسین )لطف

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین (: نوجوانی، جوانی و بزرگسالی2روانشناسی رشد )(. 1395) -------------

 کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

. تهران: ها در روانشناسی رشد: شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطفنظریه(. 1384محسنی، نیک چهر )

 .57پردیس 

و تدوین کتب . تهران: سازمان مطالعه روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری(. 1395منصور، محمود )

 علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.
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