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 سخن ناشر

 
شناسی شناسی اجتماعی، جامعهنسلی، از جمله مفاهیم جدیدی هستند که در رواننسل و مناسبات 

اند و از منظر برخی از جتماعی مورد توجه واقع شدها -های انسانیو برخی از دیگر رشته
 رود.ها به شمار میپژوهشگران موضوع نسل، موضوع مهمی در حد و شأن طبقه اجتماعی انسان

سال معرفی شده است، اما در  33یا  33ع، یک نسل با شاخصه زمانی های مرجاگر چه در کتاب
های اجتماعی، مدت زمان اخیر به ها بعضاً تأکید گردیده است که در اثر سرعت تحولهمین کتاب

 رسد.نیز می 53و  53
های مختلف در ایران، مدنظر قرار گیرد، مطالعات میدانی های دههبندی مرسوم نسلاگر تقسیم

های اخیر پدید آمده های دههالعاده شدیدی دارد که در نسلهای فوقشده حکایت از تحول انجام
را گودزیال توصیف کرده و  03، افراد نسل دهه 03است )تا جایی که مثالً گاهی افراد نسل دهه 

 کنند(.یاد می 03با همین عنوان از نسل دهه  03عیناً افراد نسل دهه 
، در عمل تالشی برای 03های نسل دهه جلدی حاضر در بررسی تحول 0مجموعه 

های روانی، اجتماعی، نگر از تحولهای نسلی و ارایه تصویری واقعسازی اهمیت تحولبرجسته
است که مؤلف به ارایه  03فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل دهه 

ی در این مجموعه . مؤلف ارجمند جناب دکتر مرتضی منطقستا دورنمایی از آن اهتمام ورزیده
با استفاده از نتایج  جامع و عمیق کوشیده است ضمن بررسی مباحث نظری، ها با نگاهیکتاب

حوالت نسلی در گرایانه از شدت ت، توصیفی واقعهای ایران و جهانی میدانی پژوهشهاافتهی
ها اولیای آموزشی و خانواده ریزان اجتماعی،برنامه ،را در ذهن پژوهشگران های جدید کشورنسل

 های مؤثر و مطلوبی برداشته شود.برجسته نماید. تا با آگاهی در این راستا گام
کند تا حد یتالش م مؤسسه انتشارات بعثت با هدف کمک به رشد و توسعه فرهنگی کشور،

وی نیازهای فرهنگی جامعه باشد و پاسخگ های معتبر و باکیفیت،تابامکان با چاپ و نشر ک
 .کندخوانندگان محترم استقبال میمشتاقانه از دریافت نظرات و پیشنهادات 
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 مقدمه 

 های دخترونه داری؟ستاره جون، تو توی گوشیت، فقط بازی -»
 آره.

 ؟دیمیشون به مامانت هم نشون -
 نه!
 چرا؟ -

 کنه!میمامان دعوام 
 کنه؟میبرای چی دعوات  -

 بکنه.ترسم ببینه، دعوام مین گه عکسای زشت نگاه نکن. ممیآخه 
 دی؟پس به مامان تبلتت رو نشون نمی -

 بینه.کنم که نبینه. اونوخ نمیمیيواشکی بازيامو قايم 
 کنی؟میهات رو توی يه پوشه قايم يعنی بازی -

 بینه.آره، اونوخ ديگه بازيامو نمی
 هات رو قايم کردی؟همه بازی -

 لخته رو قايم کردم. نه، اون بازی که عکسش
 دی؟میکنی، به منم ياد میچه طوری قايم  -

 هاش، اينو انتخاب کنی، بری توش. آره، نگاه کن بايد بری توی گزينه
 ها رو از کی ياد گرفتی؟ستاره جون، اين -

 از دوستام.
 کنن؟میهاشون رو قايم هات هم بازیدوست -

 ساله(. 5)ستاره، « کنیممیمامانامون قايم هامون رو از مون بازیآره، همه
شناسی و شناسی اجتماعی، جامعهنسل و مناسبات نسلی، از جمله مفاهیم جديدی هستند که در روان

اند و از منظر برخی از پژوهشگران جتماعی مورد توجه واقع شدها -های انسانیبرخی از ديگر رشته
 رود.ها به شمار میه اجتماعی انسانموضوع نسل، موضوع مهمی در حد و شأن طبق

ای که در باب نسل و مناسبات نسلی آمده ، در مقدمه01های نسل دهه در آغاز بحث بررسی تحول
های پردازیترين نظريهاست، پس از تعريف نسل و تمیز آن با مناسبات نسلی، نخست از بعضی از مهم

شناختی به مسأله نسل نظريات اخیر يا از منظر روان های نسلی ياد خواهد شد.انجام شده درباره تحول
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اند. البته برخی شناختی به آن توجه معطوف داشتهاند و يا از منظر جامعهنگريسته و به تحلیل آن پرداخته
های های فناوریهای اجتماعی برخوردارند، با عمده کردن مقوله تحولپردازانی که از گرايشاز نظريه

ها را در مجموعه مسايل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ذی نقش قوله فناوریارتباطی جديد، م
 اند.تر ديدهای مهمهای نسلی، مقولهدر تحول

های نسلی در های انجام شده درباره تفاوتدر ادامه مقدمه در باب نسل، با اشاره به برخی از پژوهش
های اخیر به طور اند، پژوهشا مورد بحث قرار گرفتههجهان و ايران، نتايج اجمالی بعضی از اين پژوهش

 اند.های نسلی را مورد تأيید قرار دادهعمده موضوع تحول
های انجام شده در باب نسل، با اشاره به پردازیدر انتهای اين قسمت، پس از ارايه ماحصل نظريه

های نسل از پیچیدگیها، خاطرنشان گرديده است که مقوله پردازیهای نظری اين نظريهضعف
های اقتصادی، شناختی در آن مؤثر است، تحولهای روانتری برخوردار بوده، ضمن آن که تحولبیش

های نسلی نقش هستند و بايد در تبیین تحولاجتماعی، عقیدتی و سیاسی داخلی و خارجی نیز درآن ذی
جهانی صورت پذيرفته، نظیر  های اجتماعیهای اجتماعی داخلی، به تحولضمن عطف توجه به تحول

های ارتباطی جديد، وقوع پديده جهانی شدن و تبديل جهان به يک دهکده کوچک يا پیشرفت فناوری
 توجه ويژه داشت. 

مضاف بر آن چه از آن ياد شد، مفهوم شکاف انتخابی، مفهوم مهم ديگری است که بايد در توصیف 
های انجام شده، نقش پردازین که در تمامی نظريهمعادالت نسلی به آن نیز توجه داشت، به سبب آ

تواند با انتخاب مند است و میآدمی، نقشی منفعل هست، در حالی که آدمی از اراده و انتخاب نیز بهره
های پیشین خود رفتار و های مهمی از زندگیش، همچون نسلمثالً يک ايدئولوژی خاص، در قسمت

 عمل کند.
ای که به دست آورده است، در درجه نخست برای ارايه د میدانی گستردهنگارنده با توجه به شواه

های جديد ايران و در درجه بعدی اهمیت، العاده شديد نسلیهای نسلی فوقنگر از تحولتوصیفی واقع
های نسلی، با انتخاب معیار موجودی که پردازی مناسب در زمینه تحوليابی به يک نظريهجهت دست

های بعد از های مختلف، از نسلاز سوی بسیاری از مردم به کار گرفته شده و با نام دههدر جامعه نیز 
(، کوشیده است تا با ترسیم مختصات روانی، 11، نسل دهه 41کنند )نظیر نسل دهه انقالب ياد می

 ،11و  21، 01های های دههاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل
های جديد کشور، اين موضوع اساسی را های نسلی در نسلنگر از شدت تحولضمن ارايه توصیفی واقع

تر های جديد، عمدهريزان اجتماعی و اولیای آموزشی و اولیای نسلدر اذهان پژوهشگران و برنامه

 .1االمکان بکاهدساخته، از غفلت گسترده آنان در اين جهت حتی

                                                           
شامل مضاف برآنچه از آن ياد شد، مجموعه حاضر در راستای به دست دادن نظريه جديدی در باب مناسبات نسلی که هم  .0

شناختی اند(،  هم شامل ابعاد روانهای انجام شده مغفول واقع شدهپردازیاراده و اختیار آدمی باشد )که تا به حال در نظريه
های نسلی باشد، تالش دارد است. الزم به شناختی مؤثر در تحولهای نسلی و هم در برگیرنده ابعاد جامعهنقش در تحولذی
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است، از آن جا که اطالعات  01عطوف به بررسی مختصات نسل دهه جلدی حاضر م 2مجموعه 
گردآوری شده است، نسل مورد بررسی در مجموعه حاضر در عمل  0404-0400های کتاب در سال

رسد )از اين رو در متن کتاب سال نمی 1ها به کودکان پیش دبستانی هستند که سن هیچ يک از آن
 پیش دبستانی گرفته شده است(.، بعضاً مترادف کودکان 01نسل دهه 

های مشابهی که به توصیف مختصات روانی، اجتماعی، فرهنگی، الزم به ذکر است که مجموعه
هست، در دست  21و   11های های دههسیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی نسل

 شااهلل در پی نشر اين منتشر خواهند شد.سازی است که انآماده
هايی که به های مباحث مورد بررسی در مجموعه کتابی مقدمه، ضمن معرفی تیتردر انتها

 است. اند، به مشروح مباحث مورد نظر پرداخته شدهپرداخته 01های نسل دهه تحول
در سه جلد ارايه گرديده است. « 01اجتماعی نسل دهه  -های روانی و فرهنگیبررسی تحول»

 به قرار زير است:عناوين مورد بحث در اين سه جلد 
های فردی کودک، گسترش های ارتباطی جديد، گسترش توانايیکاهش سن کاربری از فناوری

های اجتماعی کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگیختن کنجکاوی علمی کودکان، ارتباط
ری و تحقق يادگیری و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومی و مورد عالقه کودکان، ارتقای فک

های غیررسمی فرهنگی کودکان، تربیت خالق کودکان، سرگرمی و تفريح، پر رنگ شدن آموزش
پذيری کودکان، های اجتماعی کودکان، تحول در روند جامعههای غیرمستقیم(، کاهش تعامل)آموزش

میق مدار، تعاستقبال از سبک زندگی لذّت بلوغ زودرس،بینی پیشهای هويتی شديد، بینی تحولپیش
مدار با مسايل و نگاری، يادگیری برخورد هیجانرابطه با جنس مخالف، ورود زودهنگام به عرصه هرزه

های بزرگ های پرخاشگرانه در ذهن کودک، تهديد بهداشت روانی کودکان، آسیبنهادينه شدن راه حل
کودکان به های روانی، وابستگی و اعتیاد شدن در فضای مجازی، کاهش سن در برخی از اختالل

های روانی جديد، های ديجیتال، بروز برخی از اختاللهای ارتباطی جديد، بروز کودک آزاریفناوری
های های فرهنگی سنتی با فعالیتاحساس حقارت و کاهش اعتماد به نفس، جايگزينی نسبی فعالیت

الکترونیکی، فرهنگی جديد، گسستگی فرهنگی، استقبال از فرهنگ فمینیستی، پذيرش مردساالری 
 های رسمی. های پنهان در بطن مهدتعمیق شکاف و گسست بین نسلی، ايجاد مهد

در دو جلد ارايه گرديده است. عناوين مورد « 01نسل دهه  اقتصادی -های سیاسیبررسی تحول»
 بحث در اين مجلدات به قرار زير است:

ها، جهت شناخت برخی از حرفههای اولیه در آموزش رفتارهای اقتصادی مناسب، دريافت آموزش
آشنايی نسبی با امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازی، تشويق کارآفرينی کودکان، افزايش نقد 

پذيری متشتت کودکان، ترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اولیا، کاهش اجتماعی کودکان، جامعه

                                                                                                                                                       
پس از نشر مختصات روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخالقی، عقیدتی و خانوادگی ذکر است که محتوای اخیر 
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ها و های ديجیتال، کارتونازیعِرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از ب
های غربی، احساس حقارت ملی، ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و پويانمايی

تر، گرايی هر چه بیشای، سوق يافتن کودکان به سمت مصرفضعیف جامعه، هدايت نامناسب حرفه
ضای مجازی، نهادينه شدن تر کاالهای تبلیغ شده در ففشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیش

آفرينی در سبک زندگی داری در ذهن کودکان، تحولای اقتصاد سرمايههای کلیشهبرخی از قالب
ها، ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای اقتصادی از کودکان کاربر بازیکودکان، سوءاستفاده
گفتمان در روابط اجتماعی کودکان، های غیررسمی، کم رنگ شدن و حذف فرهنگ اثرپذيری از آموزش

نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل، ترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ بر خیر، 
از بین بردن شناعت جاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن، يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه امريکا(، 

 منشاء قدرت. پذيرش خضوع در برابر قدرت، و پذيرش ابزار به مثابه 
در سه جلد ارايه گرديده است. عناوين « 01نسل دهه  های اخالقی، عقیدتی و تربیتیبررسی تحول»

 مورد بحث در اين سه جلد به قرار زير است:
گیری آتی پذيری، بسترسازی برای جهتافزايش احساس نوعدوستی کودکان، آموزش مسوولیت

نگاه زيست محیطی کودکان، ضعف والدگری الکترونیک، گیری اخالقی کودکان، بسترسازی برای شکل
ها به مثابه پرستار الکترونیک فرزند، تحقق نسل فرزندساالر، کاهش نظارت اولیا فناوری استفاده اولیا از

ای از کژکاربری بر تهیه و مصرف محصوالت فرهنگی فضای مجازی توسط فرزند، يادگیری مشاهده
ضای مجازی، ترديد کودکان در انديشه ديگرپیروی از اولیا، افزايش برخی از اعضای خانواده از ف

گیری تدريجی خانواده ديجیتالی، پررنگ شدن نقش لذّت و اثرپذيری کودکان از گروه همساالن، شکل
تشويق روحیه مدگرايی و ، گرايی در زندگی کودکان، استقبال از آرايش کردن و کاهش سن آنشهوت

عمده کردن جذابیت بدنی در چشم و دل ، رخی از کودکان از جراحی زيبايیاستقبال ب، کاهش سن آن
القای هدف از زندگی به کودکان، ، عمده شدن معیارهای زيبايی غرب در چشم و دل کودکان، کودکان

های اخالقی، ايجاد ترديد در انديشه دينی، طرح خرافی دين و های جهانی در ارزشتبعیت از تحول
های الگويابی کودکان، طرح الگوهای غربی به مثابه منجی، کنار نديشه الهی، تحولايجاد ترديد در ا

های بشری، کاهش احساس نوعدوستی، تهديد خانواده با آمیز ديدن قدرتنهادن قدرت خدا و قداست
کاری و کاهش سن دور زدن دور زدن افشای اطالعات آن، افشای اطالعات محرمانه خانواده، مخفی

گر شدن والدگری و کودک، کم رنگ شدن نسبی اهمیت خانواده برای کودک، منفی جلوه اولیا توسط
تشکیل خانواده در انديشه کودک، آشنا شدن با رياکاری، شفافیت کالم و رکیک شدن نسبی بیان، 

 کاهش تدريجی شرم و حیای کودکان و از دست دادن شور زندگی.
پرداخته است. در جلد « 01صادی نسل دهه اقت -های سیاسیبررسی تحول» مجموعه حاضر به
 اند:بررسی قرار گرفتهعناوين زير مورد )پس از مقدمه و فصل نخست کتاب(، نخست اين مجموعه 
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ها، های اولیه در جهت شناخت برخی از حرفهآموزش رفتارهای اقتصادی مناسب، دريافت آموزش
تشويق کارآفرينی کودکان، افزايش نقد آشنايی نسبی با امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازی، 

پذيری متشتت کودکان، ترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اولیا، کاهش اجتماعی کودکان، جامعه
ها و های ديجیتال، کارتونعِرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازی

گی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و های غربی، احساس حقارت ملی، ايجاد سرخوردپويانمايی
  تر.گرايی هر چه بیشبه سمت مصرف ای، سوق يافتن کودکانضعیف جامعه، هدايت نامناسب حرفه

، عناوين زير مورد بررسی قرار 01اقتصادی نسل دهه  -های سیاسیدر جلد دوم بررسی تحول
 اند:گرفته

تبلیغ شده در فضای مجازی، نهادينه شدن تر کاالهای فشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیش
آفرينی در سبک زندگی داری در ذهن کودکان، تحولای اقتصاد سرمايههای کلیشهبرخی از قالب

ها، ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونهای اقتصادی از کودکان کاربر بازیکودکان، سوءاستفاده
ن و حذف فرهنگ گفتمان در روابط اجتماعی کودکان، های غیررسمی، کم رنگ شداثرپذيری از آموزش

نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل، ترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ بر خیر، 
از بین بردن شناعت جاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن، يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه امريکا(، 

 بزار به مثابه منشاء قدرت.پذيرش خضوع در برابر قدرت، و پذيرش ا
های های نظری در باب نسل معطوف است، يافتهدر ادامه، پس از فصل نخست که به برخی از بحث

 میدانی پژوهش ارايه خواهند شد.
 
 
 





ها پردازیتأملی در مفهوم نسل، مناسبات نسلی و نظریه -1

 و مطالعات آن

، پس از تعريف نسل و تمیز آن با مناسبات نسلی، 01دهه  1های نسلدر اين فصل برای ورود در تحول

های نسلی ياد گرديده است. های انجام شده درباره تحولپردازیترين نظريهنخست از بعضی از مهم
های نسلی توجه شناختی به تحولشناختی و يا از منظر جامعهاين نظريات يا از منظر فردی و روان

های نسلی در های انجام شده درباره تفاوتاره به برخی از پژوهشاند. در ادامه، با اشمعطوف داشته
های نسلی را مورد ها که به طور عمده موضوع تحولجهان و ايران، نتايج اجمالی بعضی از اين پژوهش

 اند، پرداخته خواهد شد.تأيید قرار داده
در تعريف  «شناسیفرهنگ جامعه»کتاب های مختلفی صورت پذيرفته است. تعريف نسل، به شیوه

 نويسد:نسل می
شناسی سیاسی که رفتار سیاسی را با ويژه جامعهه شناسی، بمفهوم نسل، نقش مهمی در جامعه»

کند. گاه ادعا شده است که نسل در توضیح اختالفات فردی و گروهی، در بیند، ايفا مینسل مرتبط می
)آبرکرامبی،  «ه طبقه اجتماعی دارای اهمیت استفرهنگ و منافع و رفتار، به همان اندازه اهمیت دارد ک

 (.0441، ترجمه پويان، 0020برايان، ترنر، 
 نويسند:( در تعريف نسل می0422ساروخانی و صداقتی فرد )

واژه نسل در معنای عام يا از نقطه نظر زيستی و شجره شناختی به معنای عام به يک دسته هم »
 «.شودگیرند، اطالق میرک بهره میدوره که در يک زمان از يک دنیای مشت

 سازند:( در توصیف نسل خاطرنشان می0404نژاد و خرامان )قاضی
بندی کالن سنی يا نسل برای مقايسه وضعیت )عینی و شناسی، از مفهوم گروهدر ادبیات جامعه»

قرار دارند  شوند و در قشر سنی واحدیشود که در يک زمان مشابه متولد میذهنی( افرادی استفاده می
 «.و متأثر از حوادث تاريخی مشترکی هستند

 نويسند:( نیز در تعريف ابژه نسلی از منظر بالس می0424آزاد ارمکی و غفاری )
ابژه نسلی عبارت است از مشخص، مکان، شیی يا رويدادی که از نظر فرد مبین نسل او است و به »

 «.کنده میياد آوردنش احساسی از نسل خود او را در ذهنش زند

                                                           
1. Generation 
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سال و يا حتی کمتر در  21سال و تعدادی  25سال، بعضی  41فاصله سنی بین دو نسل را برخی 
 (.0404اند )يوسفی مقدم و ذکايی، نظر گرفته

درباره مطالعات انجام شده در مورد نسل بايد بیان داشت که مطالعات اخیر يا متوجه و متمرکز بر 
به بررسی مناسبات بین نسلی هستند که البته مطالعات انجام  يک نسل بوده است و يا آن که معطوف

 تر از مقوله بررسی مناسبات بین نسلی است.شده در مقوله نخست بیش
و « شکاف»، «تفاوت»، «انطباق»توان به شکل نظری از چهار حالت در ارتباط با مناسبات نسلی می

 نسلی ياد کرد.« انقطاع»يا « تعارض»
 نويسند:نسلی می« انقطاع»يا « تعارض»( درباره 0401تابش و قاسمی )

اگر انقطاع نسلی به معنای بريدگی و فاصله افتادن کامل میان دو نسل باشد، چنین چیزی در عالم »
دار اموری عینی و ذهنی از نسل پیشین خود است و نمايد، زيرا هر نسل قطعاً میراثواقع غیرممکن می

 «.نچه پیش از آن بوده است، باشد و جهانی نو برای خود بنیان نهدتواند کامالً فارغ از هر آنمی
پذير نیست، با توجه به تحوالت اجتماعی شديدی که در گونه که انقطاع کامل دو نسل امکانهمان

تواند مطرح باشد. از اين رو در جهان معاصر وجود دارد، انطباق )يا استمرار و وفاق کامل( نسلی نیز نمی
ناسبات نسلی به طور عمده بايد به دو مفهوم تفاوت نسلی و شکاف يا گسست نسلی توجه ارتباط با م

 داشت.
ها و هايی که در باورها، ارزشرا در معنای تفاوت« تفاوت نسلی( »0422ساروخانی و صداقتی فرد )

ها در ین نسلهای موجود باند. به تعبیر ديگر تفاوتآيد، در نظر گرفتهها پديد میهای میان نسلهنجار
 های شديد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه.شناختی دارد تا تحولتر جنبه رواناين حالت بیش

های آيد. گاهی به دلیل تحولحالتی بسیار شديدتر از تفاوت نسلی به شمار می 1«شکاف نسلی»

توان از خیر میها شدت گرفته، در حالت اآيد، تفاوت نسلاجتماعی شديدی که در جامعه پديد می
 شکاف نسلی سخن به میان آورد.

نسلی را فاصله گرفتن شديد يک « گسست»يا « شکاف( »0414، ترجمه وتر، 0001اينگلهارت )
 کند.های نسل پیشین تعريف مینسل از ارزش

 نويسند:می« گسست نسلی»( نیز در توصیف 0401تابش و قاسمی )
های گوناگون در مقام طبقات گوناگون دهد که نسلهای تمدنی و فرهنگی زمانی رخ میگسست»

ها و ها، در جامعه شاهد قطبی شدن نیروهای فاحش و عیان میان آنشوند و در اثر تفاوتظاهر می
ها درباره امور زندگی ها و ديدگاهای اجتماعی بر مبنای شکاف سنی شويم. بنابراين، تفاوت افقگروه

ها نیست، بلکه شکاف، کشمکش و تعارض بر سر اصول اف بین نسلمیان دو نسل، به مفهوم شک
 «.شودساز جامعه میان دو نسل است که موجب قطبی شدن جامعه میهويت
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هايی که در جريان تفاوت نسلی يا شکاف و گسست های انجام شده برای تبیین تحولپردازینظريه
لی در نظر گرفت. دسته نخست نظرياتی هستند توان در دو دسته يا طبقه کآيند، را مینسلی پديد می

اند، اما دسته بعدی نظرياتی شناختی ديدههای نسلی را نشأت گرفته از مسايل فردی و روانکه اختالف
دانند. البته در اين بین های جمعی و اجتماعی میها را نشأت گرفته از تحولهستند که تفاوت نسل

های ارتباطی عوامل اجتماعی، روی عامل خاصی نظیر فناوریبرخی از افراد ممکن است از مجموعه 
 تر تأکید داشته باشند.جديد بیش

 نويسند:می 1ويکشناختی هله( در توصیف نظريه روان0404نژاد و خرامان )قاضی

هايی است که برحسب آن، دوره حیات افراد از مراحلی از جمله رويکرد 2«دوره زندگی»نظريه »

سالی و پیری تشکیل شده است و تغییرات ارزشی در سالی، میانوانی، جوانی، بزرگشامل کودکی، نوج
ويک بین افراد سنین مختلف طی گذار از مراحل ياد شده، محتمل و طبیعی خواهد بود. به بیان هله

مانند سالخورده شدن ذهن و -کنند شان تجربه میبسیاری از تغییراتی که افراد در طول دوره زندگی
آورد که برای همه يک الگوی تغییرات ارزشی را به وجود می -های اجتماعیو تغییر در نقشجسم 

هايی متفاوت از زمان جوانی خود دارند که آن ها مشترک خواهد بود. افراد سالخورده امروز، ارزشآن
شان تغییر های جوانان امروز بوده است و جوانان نیز به نوبه خود، ترجیحاتها، مشابه ارزشارزش

 «.کند تا به دوره سالخوردگان امروز برسندمی

و  5، مارگريت مید4پردازانی همچون کینگزلی ديويسبا نقد نقطه نظر نظريه( 0022) 3ديويد الکايند

های موجود در ها را رد کرده، در نهايت اختالفگسست نسلی مطرح شده از سوی آن 6روث بنديکت

های سنی، به شکل دهد که به دلیل تفاوتها تقلیل میهای درونی نسلدها را به برخی از تضانسل
 نمايد.معمول در جامعه رخ می

دوره  0سال است که از  21کنند که میانگین دوره زندگی نیز بر اين نکته تأکید می 8و هاو 7استراس

های در بین نسل شود )کودکی، جوانی، میانسالی و سالمندی(. اين ايدهساله تشکیل می 21حدود 
اند و به يک مختلف عمومیت دارد کسانی که در يک دوره زمانی و تاريخی )به دنیا آمده و( بزرگ شده

های مشابه هستند. تغییرات ها و رفتارها، ارزشگروه سنی مشخص متعلق هستند، دارای عقايد، نگرش
شوند. وقتی که يک نسل وارد یای از تحول و عدم تغییر را موجب مای، دورهنسلی به صورت چرخه

شود، رفتار و خلقیات اجتماع )نسبت به وی( تغییرات دوره بعدی زندگی )و يک نقش جديد اجتماعی( می

                                                           
1. Hellevik, O. 

2. Life course 

3. Elkind, D. 

4. Davis, K. 

5. Mead, M. 

6. Benedict, R. 

7. Strauss 

8. Howe 



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /04

 

گردد. بنابراين، يک رابطه نمادين اساسی کرده، و موجب يک چرخش و دوره جديد در زندگی وی می
تاريخی دوران کودکی و )نوجوانی( جوانی را  بین وقايع تاريخی و افراد در يک نسل وجود دارد. وقايع

هايی به عنوان( والدين و رهبران )اجتماع(، در دهند و )افراد در( دوره نسلی )جديد در نقششکل می
های خاص سازند هر يک از چهار دوره )نسلی( ويژگیمندی، تاريخ را شکل داده و میسالی و سالمیان

فصول »ها را شوند. استراوس و هاو اين دورهانی متناوب باز تولید میهای زمخود را داشته که در دوره
اند که در يک سر اين طیف بیداری قرار دارد که معادل و مشابه بهار است، و در نامگذاری کرده« تاريخ

ها نیز فصول انتقالی هستند های وسط آنسر ديگر طیف بحران قرار دارد که مشابه زمستان است. دوره
 (.0404پور، توانند مشابه پايیز و تابستان باشند )به نقل از جعفرزادهیکه م

شناسی افراد، تغییرات های مبتنی بر روانپردازیها، با زير سوال بردن نظريهپردازیدسته ديگر نظريه
 هایاند. از نظر اين افراد تحولشناختی تبیین کردهنسلی را در ارتباط با عوامل اجتماعی و جامعه

ها از يکديگر ترين عامل تفاوت يافتن نسلاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع مختلف اساسی
 است.

سازد که به دست نشر سپرد، خاطرنشان می 0011که در سال  2«انقالب آرام»در کتاب  1اينگلهارت

تر بر کیفیت شهای مردم غرب، از تأکید کامل بر رفاه مادی و امنیت جانی به سوی تأکید بیارزش
 زندگی تحول يافته است. وی در همین رابطه بیان می دارد:

کند، هستند تا چیزهايی که دور از تر نگران نیازهای فوری و آنچه تهديدشان میمردم بیش»
آيند. از اين رو با آن که میل به زيبايی کم و بیش عمومی است، اما دسترس و غیرضروری به شمار می

وجوی غذا هستند. امروزه گروه از آن که در فکر ارضای اين تمايل باشند، در جستمردم گرسنه بیش 
اند. امنیت اقتصادی و جانی مسلماً ای پرورش يافتهسابقهوسیعی از مردم غرب در امنیت اقتصادی بی

 «.ها کمتر شده استهنوز هم دارای ارزش مثبت هستند، اما اولويت نسبی آن
يادآور « تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی»(، در کتاب 0414وتر،  ، ترجمه0001اينگلهارت )

گردد که اين کتاب نیز در راستای مضامین کتاب انقالب آرام وی است. نويسنده در اين باره می
 سازد:خاطرنشان می

 ايم، ولی اينهر چند ما مضامینی را که در کتاب انقالب آرام دارای اهمیت هستند، دنبال کرده»
های اخیر تکمیل شده است، کتاب از چند جنبه، کامالً متفاوت است. اول آن که نظرمان در طول سال

بود، ما اين دگرگونی را در اينجا هم  3های مادی به فرامادیدر ابتدا توجه ما معطوف به گذار از ارزش

د که اين تنها يک گرديابیم، اما با ظهور الگوهای متفاوت رفتار سیاسی و اقتصادی، مشخص میمی

                                                           
1. Inglehart, R. 

2. The silent revolution 

امل های فرامادی نیز شهای مادی شامل امنیت اقتصادی و فیزيکی هستند. از منظر وی ارزشاز نظر اينگلهارت، ارزش. 4
هنجارها است. ، جنسی و ديگرهای سیاسی، مذهبیمواردی مانند افزايش انتخاب انسان، رهايی از قید و بندها، تغییر در ديدگاه  
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های مذهبی سنتی و تر دگرگونی فرهنگی از جمله زوال گرايشجنبه از نشانگان بسیار گسترده
تر های جواندهد که گروههنجارهای اجتماعی و جنسی متعارف است. برای مثال، بررسی ما نشان می

ها، اهمیت در مقايسه با آن ترند وتر به مراتب آزاد انديشهای سنی بزرگدر مورد طالق نسبت به گروه
دهند. اين تفاوت با اين واقعیت که در طول بیست و پنج سال گذشته، میزان تری به داشتن بچه میکم

درصد در جوامع غربی باال رفته است، در حالی که در همین مدت میزان باروری از میزان  411طالق 
ن ترتیب در يک نسل پیش از اين، همجنس تر شده است، سازگاری دارد. به همیجايگزينی جمعیت کم

های همجنس شد، اما امروز گروهبازی چیزی بود که در مورد آن صرفاً به شکل خصوصی صحبت می
باز تشکیالت رسمی داشته، خواستار حمايت قانونی از حق متابعت از امیال جنسی خود هستند. اين 

 «.است هادگرگونی بخشی از تحول فرهنگی گسترده در میان نسل
، به 0021در جهان آغاز شد و در دهه  0011پژوهش در حوزه نسل و مطالعات بین نسلی در دهه 

ای را به همراه هتری يافت و تحقیقات گستردهای علمی به تدريج اقبال بیشعنوان يکی از موضوع
برای  0000ال ها توسط استراوس و هاو در سبندی نسلها برای ارايه دستهداشت. نخستین تالش

گروه دسته بندی کرده و  0های  حاضر در عرصه اجتماع را به ها نسلهای اروپايی انجام شد. آنکشور
های نسلی هر گروه مطرح و همچنین رسانه مورد استفاده در دوران ها و ابژهتوضیحاتی در مورد ويژگی

ها را در جامعه ، نسل«هانسل»خود به نام  پذيری هر نسل معرفی کردند. استروس و هاو در کتابجامعه

، تقسیم بندی کرده و نسبت هر کدام از 4و مدنی 3گرا، واکنش2، آرمانگرا1اروپايی به چهار نسل سازگار

 اند. ها تحلیل کردهها را با رسانه موجود در آن دورهنسل
باز  0002های پیش از الها به سپذيری آننسل سازگار اعضای نسلی هستند که دوران جامعه

 اند. ها را داشتههای جهانی و مبارزه در آنگردد، کسانی که تجربه جنگمی

ها به پذيری و تولد آنکسانی هستند که دوران جامعه 5نسل آرمانگرا يا نسل افزايش سريع جمعیت

 گردد. باز می 0041تا  0004های سال

پا به عرصه  0020تا  0040های پس از هستند که در سالکسانی  6گرا يا نسل گمشدهنسل واکنش

 عمل اجتماعی گذاشتند. 

يا نسل مدنی است که در بین  1بندی استراوس و هاو سومین نسل، نسل عصر طاليیدر دسته

اند. ابژه مشخص نسلی در اين دسته تجربه پا به عرصه حیات اجتماعی گذارده 2111تا  0022های سال
 است. 2110مبر سپتا 00واقعه 

                                                           
1. Adaptive 

2. Idealist 

3. Reactive 

4. Civic 

5. Baby Boomer 

6. Generation X 



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /02

 

به بعد وارد  2110است که از  2«نسل بعدی»آخرين دسته شناسايی شده تسط استراوس و هاو، 

 شدند.عرصه اجتماع می
های نسلی توسط آزادارمکی و غفاری و سپس به ها با توجه به ابژهدر ايران نیز دسته بندی نسل

های ها، نسلبندیت. در اغلب اين دستهساز قمی و تا حدی توسط کوثری انجام شده اسوسیله چیت
اند. البته بندی شدهحاضر در عرصه اجتماعی به سه گروه، به تفکیک دوره زندگی و ابژه نسلی تقسیم

اند. برخی نسل جوان )نسل ها به کار بردهبندی نسلهای متفاوتی را برای تقسیمپژوهشگران اخیر، معیار
اند و سال را در اين گروه آورده 20بندی کرده و بعضی افراد تا  دسته 05-20سوم( را در گروه سنی 

اند. به باور برخی از هستند کسانی که بدون تأکید بر سن، از اين نسل به عنوان نسل فرزندان ياد کرده
 توان با مبنا قرار دادن انقالب اسالمی سه نسل را از يکديگر تفکیک کرد. محققان، می

باز  41و  21های های پیش از انقالب حدود دههپذيری آنان به سالجامعهنخست نسلی که فرايند 
مندان نامیده شوند )در بسیاری از مطالعات، اين نسل سالنامیده می« نسل قبل از انقالب»گردد، می

مرداد، دولت ملی مصدق و قیام پانزده خرداد را پشت  22شده است( که تجارب مشترکی چون کودتای 
 ته است. سر گذاش

گردد. اين نسل به پذيری آنان به دهه چهل و پنجاه باز مینسل بعدی، نسلی است که فرايند جامعه
ترين گذاری شده و تجربه انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی از مهمنام« نسل انقالب و جنگ»عنوان 

ساالن عنوان میانشود )و در مطالعات انجام شده از اين نسل به تجارب تاريخی اين نسل محسوب می
 نام برده شده است(. 

های بعد از انقالب پذيری آنان به سال، نسلی هستند که فرايند جامعه«هانسل سومی»در نهايت 
 11اندکی تسامح دهه  و با 41گردد و تجارب مشترک خاص خود را دارد. متولدين دهه اسالمی باز می
شوند که از بندی میاند، در اين گروه دستهخويش را طی کردهپذيری ها نیز دوران جامعهکه در اين سال
در مطالعات صورت پذيرفته ياد شده است. اگر چه برخی از محققان « نسل جوان»آنان به عنوان 

 اند.های پس از انقالب نیز ارايه دادههايی برای نسلبندیدسته
ها در ايران با توجه به رسانه دوران بندی نسلهای مرتبط و پیشنهاد مدلی برای دستهشناسايی رسانه

 يابی آنان برآمده است.هويت
های موجود در بندی نسلانجام داده است، تالش کرده دسته 0421کوثری در پژوهشی که در سال 

 نويسد:های جهانی قرار دهد. وی در همین ارتباط میبندیکشور را با انطباق با دسته
(، نسل رفاه نسبی/ نسل به ارث 0401-0400(، نسل انتقالی/ نسل داغ )0421-0420نسل سختی )»

(، و نسل 0411-0410(، نسل دوم انقالب )0441-0440(، نسل اول انقالب )0451-0450رسیده )
سال اخیر اين  51شناختی از تحول جوانان در (، وی با تأکید بر درک جامعه0415-0410سوم انقالب )

                                                                                                                                                       
1. Generation Y 

2. Generation Post 
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تر با نسل انتقالی مرتبط داده و بر اين باور است که فرهنگ جوانان در ايران بیشبندی را انجام دسته
 است. 

بندی آورده است: نسل سختی... از نظر سیاسی در تر در مورد اين دستهپژوهشگر در توضیح بیش
دوران سکوت و فشار سیاسی و از نظر اقتصادی در دوران پس از نوسازی اولیه ايران )حکومت پهلوی 

(، در دوران رفاه اقتصادی 0401-0400وم( به دنیا آمده و بزرگ شده است. نسل انتقالی / نسل داغ )د
ايران به دنیا آمده است. اما در انقالبی که نسل قبل تدارک ديده بود، شرکت جست و اولین نسل 

پهلوی به  (، در فضای جامعه رفاه0451-0450های جنگ را تشکیل دادند. نسل به ارث رسیده )جبهه
دنیا آمد و دوران خردسالی خود را سپری و در اول نوجوانی انقالب را تجربه کرد... اين نسل که به 

هستند که  توان در میان آنان مشاهده کرد، دو سنخ از جوانانخوبی دو قطبی شدن فرهنگ را می
کامالً خودی محسوب نامید. نسل بعدی، نسل « جوانان جهانی»و « جوانان بسیجی»توان آنان را می
شود... اين نسل سه مرحله مهم در زندگی را از سر گذرانده که تناقضاتی را در او پديد آورده است. می

های انقالبی و دينی های آموزشی و تربیتی انقالب بزرگ شده و بنابراين با ارزشدر نیمه اول، در نهاد
اش( در دوران بازسازی اقتصادی و گشودگی فضای انیکامالً آشناست... اما در دوره دوم زندگی او )نوجو

های آنان تر والدين به خواستهشود... به دلیل رفاه نسبی خانوار، امکان توجه بیشفرهنگی سپری می
های ظهور والدين هلیکوپتری شود و اولین زمینهتری برای آنان میگذاری بیشگردد. سرمايهفراهم می

 آيد.به وجود می
( نسلی که پس از پايان جنگ و در دوران نوسازی اقتصادی به دنیا آمده و 0411-0410دوم )نسل 

الگ و موبايل و نسل ساير يک تجربه سیاسی را از سر گذرانده است... به يک عبارت نسل چت، وب
های ( نسل بازی0415-0410رود. نسل سوم )های ارتباطی و اطالعاتی در ايران به شمار میتکنولوژی

تری گذاری آموزشی بیشای است... برای اين نسل حتی از نسل دوم هم سرمايهويديويی و رايانه
 «.خورددر اين نسل هم به چشم می« فرزندساالری»گیرد. صورت می

ترين زمان فراغت برای استفاده از رسانه از آنجا که افراد در دوران جوانی و نوجوانی دارای بیش
تر است. در کنار وسايل ارتباط جمعی، امروزه ها گستردهرسد که تأثیر رسانه بر آنهستند، به نظر می

ها به دلیل تعاملی بودن و اند، اين رسانههای نوين و مجازی پا به عرصه اجتماعی گذاشتهرسانه
ها هستند. تری نسبت به ساير رسانههای بیشتر کاربر در تولید و نشر محتوا دارای تأثیرمشارکت بیش

های اجتماعی مجازی و استفاده از فراغت مجازی تأثیرگذاری زياد رسد که عضويت در شبکهبه نظر می
های يابی از رسانهرسد کسانی که در دوران هويتبر هويت و رفتار کاربران داشته باشد و به نظر می

 داشته باشند.مشترکی استفاده کنند، ساختار ارزشی و رفتاری تقريباً مشابهی 
ها ايفای پذيری نسلترين عوامل تأثیرگذار در جامعهاز آنجا که امروزه رسانه به عنوان يکی از مهم

های ايرانی و به خصوص بندی جديدی برای نسلتوان دستهرسد که میکند، به نظر مینقش می
های بندیمطرح کرد. دستههای حاضر در عرصه عمل اجتماعی بر اساس نوع رسانه مورد استفاده نسل
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اند و به ساير عواملی که های نسلی بودهاند، تنها بر مبنای ابژهپیشین که در دهه گذشته ارايه شده
اند. از سوی ديگر با توجه سرعت رخداد ها مؤثر باشند، اهتمام نداشتهتوانند در تمايز بین نسلمی

ها، و ورود بندی نسلهای پیشن دستهايه مدلتحوالت در جامعه امروز و گذشت يک دهه از ار
ها در ايران ارايه گردد. تری از نسلبندی دقیقهای جديد به عرصه کنش اجتماعی الزم است دستهنسل

های پیشین و با مبنا قرار دادن نظريه دوره زندگی که توسط استراوس و هاو ارايه بندیبا توجه به دسته
بندی کلی از سه نسل جوانان، الش شده در کنار ذکر ابژه نسلی دستهگرديده، در جدول زير ت

 مندان را در کشور بر مبنای رسانه مورد استفاده هر نسل نشان داده شود.ساالن و سالمیان
 

 یابیهای نسلی بر مبنای دوران هویتگروه
 

های گروه

 نسلی

ابژه نسلی دوران 

 هویت یابی

رسانه دوران 

 یابیهویت

 سن لیدوره نس

تجربه رژيم پهلوی،  سالمندان
 انقالب اسالمی

و  41متولدان دهه  راديو، تلوزيون
 ترپیش

54+ 

تجربه انقالب  ساالنمیان
اسالمی، جنگ و 
 شرايط پس از جنگ

تلوزيون، ويديو، 
 ماهواره

-0445متولدان 
0401 

41-55 

جهانی شدن، تسريع و  جوانان
ها، تسهیل تعامل

 تغییرات سیاسی داخلی

ماهواره، اينترنت، 
 های اجتماعیشبکه

-0421متولدان 
0444 

05-20 

 
مندان که در جدول باال ارايه شده است، بسیار کلی ساالن و سالگانه جوانان، میانبندی سهدسته

های قابل توجهی با يکديگر دارند را در يک گروه قرار داده است. ها که تفاوتاست و برخی از نسل
تر انجام ها که توسط محققان پیشبندی نسلمشکل الزم است که جدول فوق با دسته برای رفع اين

های نسلی، مدل های خردتری در درون هر يک ازگروهبندیشده، مقايسه گردد تا ضمن ايجاد دسته
ک های داخلی مالبندیها را در کشور داشته باشد، احصاء شود. دستهتری که قابلیت تفسیر نسلجامع

های خارجی در کنار بندیاند. در دستهها مطرح کردهترين وجه تمايز نسلابژه نسلی را به عنوان مهم
ها نیز توجه شده است. برای تأکید يابی نسلپذيری و هويتهای نسلی، به رسانه دوران جامعهابژه

های عرصه عمل اجتماع از رسانههای حاضر در شود، در حالی که امروزه تمامی نسلتر يادآور میبیش
بندی به وجود و کنند، ولی تأکید اين دستههای اجتماعی مجازی استفاده میامروز و باالخص شبکه

ها با توجه به پذيری يک نسل است. زيرا رسانهيابی و جامعههای خاص در دوران هويتاستفاده رسانه
ترديد تأثیر يک رسانه شنیداری يا ديداری که دارای دارند. بی هاهای مختلفی بر نسلها، تأثیرساختار آن
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های تعاملی بر کاربران دارد. با بسیار متفاوتی در مقایسه با رسانه سویه با مخاطب است، تأثیرارتباط یک
توان های خارجی، میبندیها با دستههای نسلی در داخل کشور و مقایسه آنبندیتوجه به دسته

 تر زیر را مطرح کرد:بندی دقیقدسته
 

 های فعال در عرصه اجتماعبندی نسلدسته

 
های گروه

گانه سه

 نسلیاصلی 

های گروه

 فرعی نسلی

ابژه نسلی دوران 

 یابیهویت

رسانه دوران 

 یابیهویت

 سن دوره نسلی

 12کودتای  نسل سختی سالمندان
 مرداد

و  2211 رادیو، روزنامه
 تربیش

07+ 

خرداد،  21قیام  نسل انقالب
تجربه رژیم 

 پهلوی

رادیو، روزنامه، 
 تلوزیون

2211-2221 11-07 

تجربه رژیم  جنگنسل  ساالنمیان
پهلوی، انقالب 

 اسالمی

رادیو، تلوزیون، 
 ضبط صوت

2237-2212 31-11 

نسل اول )نسل 
 زادوولد(

تجربه جنگ و 
شرایط پس از 

 جنگ

تلوزیون، ویدیو، 
 رایانه

2213-2211 32-27 

نسل دوم )نسل  جوانان
 (Xشده یا گم

جهانی شدن، 
بهبود شرایط 

 اقتصادی

ویدیو، ماهواره، 
 اینترنت،

نوشت، تلفن وب
های همراه، بازی

 ایرایانه

2211-2201 11-21 

نسل سوم )نسل 
 رفاه(

تسریع و تسهیل 
ها و ارتباط

گسترش شبکه 
 جهانی

های شبکه
اجتماعی، تلفن 
 همراه هوشمند

2200-2221 27-22 

 (.2211پور، )جعفرزاده
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بینند، در های اجتماعی میهای نسلی را نشأت گرفته از تحولبرخی از نظريه پردازانی که تحول
های اجتماعی ذی نقش مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی که در تحول

( پس از طرح مقوله جهانی شدن، 0424) اند. منادیتری دادههستند، به مقوله ابعاد فرهنگی بهای بیش
های ارتباطی مرکز ثقل جهانی شدن را در مسايل فرهنگی ديده، در مسايل فرهنگی نیز نقش فناوری

 سازد:جديد را عمده می
سان شدن تمام جوامع موجود در کره مفهوم جهانی شدن يعنی مشابه شدن، هم شکل شدن و يک»

ه در هم فشرده شدن جهان و هم تراکم آگاهی نسبت به جهان به هم ب»خاکی، از اين رو جهانی شدن 
 «.عنوان يک کل داللت دارد

ها همیشه مطرح بوده و همچنان در حال در حوزه سیاست، اوالً تسلط بخشی از دنیا بر ديگر کشور
های حکومتی تقريباً در راستای جهانی شدن در حال اجرا سان شدن سیستموقوع است. ثانیاً، يک

های غیرمشروع و بعضاً توتالیتر وجود داشته و هايی در دنیا توسط قدرتتند. ضمن اين که مقاومتهس
ها بوده است، ولی در ضمن موفقیت امر ها و خونريزیها  کشمکشملت توام با نزاع -قدرت دولت

د، افزوده ای دارنهايی که مردم ساالری جايگاه ويژهجهانی شدن صورت گرفته و روز به روز بر کشور
 شود.می

سان شدن تر مختص اين دو قرن است. از طرفی يکدر حوزه اقتصاد نیز امر جهانی شدن بیش
های قدرتمند بر اکثر های اقتصادی در دنیا، از طرف ديگر تسلط نظام پولی تعدادی از کشورسیستم
های چند ملیتی شرکتتر، ها نیز کاری است که به طرق مختلف توسط تکنولوژی برتر، پول قویکشور

جهانی شدن »گیرد. در واقع، های صنعتی و اقتصادی قوی هستند، صورت میکه قاعدتاً متعلق به کشور
 «.اقتصاد به گفته گیدنز يک واقعیت است

ها همیشه در حوزه حقوق و فلسفه حقوق نیز، امر جهانی شدن در کنار مکاتب و اديان و امپراطوری
المللی در های بینه حقوق بشر نوشته شده توسط غرب نیز توسط سازمانمطرح بوده است تا اين ک

تمامی دنیا رواج پیدا کرد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفته است. در واقع حقوق بشر تقريباً جهانی 
 شده است.

اندکی جهانی شدن در حوزه علم، تکنولوژی و نظام آموزش و پرورش تقريباً به آرامی و با مقاومت 
سان گیرد. اوالً، آموزش و پرورش در تمام دنیا در حال پیشرفت است. ثانیاً، يکورت گرفته و  میص

تر به نظام غربی شدن شکل نظام آموزش و پرورش تقريباً در اکثر دنیا در حال وقوع است که بیش
نی نیز المللی که گاهی آموزش و پرورش جهاآموزش و پرورش بین»نزديک است. به گفته رابرتسون 

، محتوای علمی نظام آموزش و پرورش در اکثر دنیا تقريباً مشابه بوده، اکثريت کشورها «شودخوانده می
ها نیز، ريزیهای آموزش و برنامهکنند. حتی در روشها تغذيه میاز دستاوردهای علمی غربی

گیرد، بلکه صورت نمی سازی در دنیا در حال وقوع است. در اين حوزه نه تنها مقاومت چندانیسانيک
 دهند.گیرد را انجام میها با فاصله زمانی متفاوت آنچه که در غرب صورت میاکثر کشور
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های مختلف، فرهنگ نیز نهفته است و آنچه که مسلم است در پس حرکت هر يک از اين حوزه
غربی متوجه جايی هستند، ولی به دلیل اين که همه مسووالن جوامع غیر هايی در حال جابهارزش

 اند، تضاد کمی به وجود آمده است.ها نشدهپیشرفت و تبلیغ فرهنگ خاصی در اين حوزه
برخی بر اين تصورند که پديده جهانی سازی در باب توسعه »در همین راستا آلبرو معتقد است 

کنند یتجارت آزاد است. حال آن که ما درگیر يک دگرگونی اجتماعی فراگیر هستیم. کسانی که تصور م
«. اندپديده جهانی سازی بحثی در باب ضوابط تجاری است، عمیقاً از درک صحیح وقايع موجود غافل

 ها و بین افراد در تمامی عرصه ها، فرهنگی هستند.بنابراين، امروزه همه انواع روابط بین کشور
ند، يعنی اين کها را مطرح میدر واقع تفکر جهانی شدنِ مقوله فرهنگ، تعامل و دخالت فرهنگ

کنند و ثانیاً در مواقعی مستقیماً ها ظهور میها، اقتصاد و قدرتها هستند که اوالً در پس سیاستفرهنگ
گیرد. به عبارتی، هايی صورت گرفته و میهايی توسط فرهنگشوند. در اين راستا مقاومتمطرح می

ها در ، نگرانی اصلی تعدادی از کشورآيدها پیش میها و در مواقعی برخورد بین تمدنبرخورد فرهنگ
 مقابل جهانی شدن، مسأله تبلیغ و پیشرفت فرهنگ خاص و غیربومی در جامعه خود است.

شناسی شناسی و روانشناسی، روانها در تالش هستند به کمک علوم مختلف نظیر جامعهرسانه
خود آشنا شده و هم در گذر از  اجتماعی، بتوانند هم نسبت به روحیه، ذوق، عاليق و ساليق مخاطبان

شناسی، فرهنگ خود را به مخاطبان انتقال داده ها به کمک فنون يادگیری، آموزشی و روانفرهنگ آن
ها ظاهراً هدف اطالع رسانی و سرگرمی دارند، ولی در واقع امر هدف ها درونی بکنند. رسانهو در آن

کردن فرهنگ خود در آنان هست. به عبارتی، تبلیغ تر، بلکه درونی ها نه فقط جذب مخاطبان بیشآن
هايی برنامه« تلويزيون»های تصويری است. فیسک نیز معتقد است های رسانهفرهنگ از اهم فعالیت

تر تر و مرجحها را به معنايی يگانهکوشد با مهار اين معانی، آنکند و میآکنده از معانی نهفته پخش می
 «.بینی غالب را داشته باشدارکرد جهانتبديل کند، معنايی که ک

های حکومتی شامل دو داری دستگاهلويی التوسر فیلسوف فرانسوی معتقد است که در جوامع سرمايه
های فشار حکومتی که شامل پلیس، ارتش و قوه قضائیه هستند و بخش قسمت هستند، بخش نهاد

 ا است.ههای ايدئولوژيکی حکومت که شامل مدرسه و رسانهنهاد
ای هستند که اين های گروهی تابع نظام مسلکیهای رسانهفعالیت»پرژکالوسکی معتقد است 

های گروهی نه تنها يک اند. بنابراين برخالف نظرات برخی از پژوهشگران، رسانهها در خدمت آنرسانه
م هستند، ابزاری که در شوند، بلکه در واقع، ابزار اعمال کنترل بر مرداداره خدمات عمومی محسوب نمی

 «گیرندسیاسی موجود مورد استفاده قرار می -ها بیش از همه در تحکیم نظام اجتماعیبسیار از کشور
تر تحت عنوان صنايع توان به صورت وسیعهای ايدئولوژيکی را میامروزه به گفته التوسر دستگاه

فرهنگ هستند اين صنايع در پی ها آموزش علم و انتقال فرهنگی نام برد، که کارکرد همه آن
کنند. صنايع فرهنگی عبارتند از: ها و فرهنگ خاص مورد نظر حاکمیت را منتقل میکارکردشان، ارزش
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نهاد آموزش و پرورش، تلويزيون، ويديو، ماهواره، اينترنت، روزنامه، مجالت و منابعی چون: کتاب، 
 ها هدفشان ترويج فرهنگ است.ابزارها که همه اين دیسینما، تئاتر و موزيک به کمک سی

ها نسبت به بقیه در جوامع غربی )به نظر ما در تمامی جوامع( رسانه»ژوديت الزار نیز معتقد است 
 «.گیری افکار عمومی نقش بسیار مهمی دارندهای آموزشی در شکلنهاد

ها به وجود فکار تودهها برای دستکاری عقايد و اهايی که رسانهامکان»از نظر مکتب فرانکفورت 
تواند حتی نه فقط فرهنگ، بلکه ، به طوری که در مواقعی می«آورند، به راستی تهديدآمیز استمی

 «.شخصیت افراد را نیز دچار تغییر کنند
پردازان ديگری در مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و فرهنگی ذی نقش نظريه
های ارتباطی جديد را در تغییر که در سطح جهان وجود دارد، نقش فناوریهای شديد اجتماعی در تحول
 اند.تر ديدههای نسلی پررنگو تحول

های ارتباطی ( در گزارش آرای تافلر، گیدنز و کاستلز درباره اثرات فناوری0420مقدس و نوروزی )
 نويسند:جديد می

اطالعاتی و انرژی نوين را در دگرگونی  ترين تأثیرات شگرف جامعهبعد از آن که تافلر توفنده»
 های اطالعاتی رو به افزايش گذاشت.ساختار اجتماعی مطرح کرد، توجه به قدرت دگرگونی ساز فناوری

های شديد کرده های اطالعاتی بنیاد پدرساالر خانواده را دچار تزلزلدارد تکنولوژیکاستلز بیان می
اضر به پذيريش چنین پايگاه فرادستی برای مردان نیستند. است. به طوری که نسل جديد جوانان ح

دار آوری مردان را خدشهای نانکنند، قدرت اسطورهای که زنان در اقتصاد خانواده بازی مینقش فزاينده
های صنعتی مؤيد اين مدعا است. طلبانه در کشورهای تساویکرده است و تعارضات در قالب نهضت

گذرانند و از د اجتماعی شدن را بیرون از الگوی سنتی خانواده پدر ساالری میهای جديد فرايننسل
سالی مواجه های متفاوت بزرگهای مختلف و نقشهمان سنین آغازين با لزوم انطباق با وضعیت

های درون ند. اين فرايند تا حدودی هنجارهای نهادی خانواده پدرساالر را کم رنگ و نقششویم
 کند.تنوع میخانواده را م

آنتونی گیدنز نیز بر اين باور است با اين حال که تکنولوژی تغییرات عمیقی را در جوامع به بارآورده، 
اما خطر و تخريب محیط زيست را هم به همراه داشته است. يکی از تغییرات باز تعريف وظايف زنان و 

آشنا است و بیش از نسل قبل در مردان در جامعه است. بنابراين، نسل جديد که با اطالعات جديد 
تری پیدا زند و توانايی بیشهای نوين اطالعاتی است، از پذيرش وظايف سنتی سرباز میمعرض فناوری

انديشانه بپذيرد، يعنی به صورت انتخابی  با های جامعه را به صورت بازها و هنجارکرده است تا ارزش
اختیار دارد، و با توجه به موقعیتی که در ارتباط با  توجه به منابع جديدی مانند تحصیالت که در

 «.های اجتماعی پیدا کرده استنهضت
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های سريع با استناد به تحوالت و پیشرفت (0021) 2( و بوير0005) 1دروينمحققان ديگری مانند 

ی هاگويند که فناوریهای ارتباطی، از وقوع شکاف جديدی سخن میها و خاصه فناوریفناوری
 اند.گفته برای انسان معاصر در پی داشتهپیش

ها ايجاد تمايز و افتراق کرده است، ياد به عنوان ابزاری که بین نسل« رسانه»( از 0420ساعی نیز )
اند. ها در دوران کنونی بخشی جدايی ناپذير از زندگی مردم شدهرسانه»کند و بر اين باور است که می

ها های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانهز محتوامردم در طول شبانه روز ا
شود و در دنیای اطالعاتی و ها بزرگ میکنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانهاستفاده می

های جامعه خود و ديگر جوامع را از ها و هنجارارتباطی امروز، اين نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش
ها از طريق پذيری نسلکند. به عبارتی، در دوران معاصر بخش عظیمی از جامعهها دريافت میرسانه
پردازان ارتباطی بر اين شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جايی است که برخی از نظريهها انجام میرسانه

نه فکر کردن را به ما ياد کنند و اگر چگوها اولويت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میباورند که رسانه
 «.آموزندندهند، اين که به چه چیزی فکر کنیم را به ما می

شود که های نسلی، مشخص میشناختی موجود در تحولشناختی و جامعههای روانبا دقت در تبیین
ع در ها به میزان زيادی ناديده گرفته شده است و در واقهای اخیر، نقش انساندر هر دو دسته از تبیین

 دو قطبی انسان و شرايط، اصالت به شرايط داده شده است.

نفر از مراجعان به کلیسای لوتری )با  0000( در پژوهشی که در سطح 0010و همکاران )  3جانسون

تر از آن که از شکاف های تجربی آنان بیشسال( داشتند، نتیجه گرفتند که داده 04-45دامنه سنی 
کنند، زيرا افراد متدين و مذهبی، خود را متعهد به ف انتخابی حمايت مینسلی حمايت کنند، از شکا

 سان تداوم داشته و دارند.های مختلف يکدانند که در نسلتحقق تکالیفی می
های مقید و باورمند در آيد، اصالت دادن به انسانای که از پژوهش جانسون و همکاران برمینکته

شناختی است. اما متأسفانه زاويه ديد اخیر در تالطم جهانی شدن و عهشناختی يا جامبرابر شرايط روان
بیند، چندان مورد مدار میمدار، بلکه لذّتشناختی جهانی شدن که انسان را نه تکلیفتسری ديد انسان

 توجه قرار نگرفته است. 
شده در اين  های انجامهای نسلی عبور کرده، به پژوهشهای ناظر بر تحولپردازیاگر از نظريه

توان به چند دسته های انجام شده در اين زمینه را میشود که پژوهشزمینه توجه شود، مالحظه می
 تقسیم کرد.

ها با استناد و اتکا به برخی هايی هستند که در آن پژوهشگران در آنها، پژوهشترين پژوهشضعیف
 . اندها حکم کردهاز شواهد اجتماعی، به تفاوت يا گسست نسل

                                                           
1. Dervin, B. 

2. Boyer, J. 

3. Johnson, A. L. 
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هايی قرار دارند که پژوهشگران تنها به بررسی يک يا چند متغیر مهم اجتماعی در در سطح بعد پژوهش
 اند.سطح دو يا سه نسل پرداخته، به اين ترتیب تفاوت يا گسست نسلی بین آنان را مورد بررسی قرار داده

های موجود اجتماعی، ترين متغیراند تا با احصای مهمدر نهايت معدودی از پژوهشگران کوشیده

(، 2112) 1اند، مقاالت فريدمنهای اجتماعی دو نسل را مورد بررسی تجربی خويش قرار دادهتفاوت

هايی از اين دست مشاهدات در ( نمونه2112)  4( و اسکوبار2112)  3( اسمیت2112)  2فريدمن و وارنر

 گذارند.ارتباط با نسل سوم ايران را به معرض ديد می

نگاشته است، با   6در روزنامه نیويورک تايمز« هاموج سوم ايرانی»ای که با عنوان در مقاله 5فريدمن

های جهان جديد و با توجه به برخی از مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی استناد به ويژگی
ت. وی در گردد که در ايران بمب عظیمی وجود دارد که اين بمب، نسل سوم آن اسايران، يادآور می

 نويسد: قسمتی از مقاله خود می
زمانی که در دهه نخست قرن بیستم میالدی، تلگراف به ايران آمد، اين امر به مثابه کشیدن ماشه »

، تلفن و نوارهای کاست به 0011اسلحه عمل کرد و در تغییر رژيم مستبد قاجار مؤثر واقع آمد. در دهه 
و در حال حاضر، با واردشدن اينترنت و ماهواره به عرصه  گسترش انقالب )امام( خمینی کمک کردند

 «.های خود سود خواهد بردجامعه، نسل سوم انقالب از اين ابزار در جهت تحقق خواسته
های ارتباطی خود، جهان  گسترده های جديد جهان معاصر که با فناوریفريدمن پس از تأکید در ويژگی

های سیاسی، ده است( و بعد از خاطر نشان ساختن برخی از چالشای کوچک تبديل کرپیشین را به دهکده
گفته، کند که در کشاکش تحوالت پیشاقتصادی، اجتماعی داخلی ايران، از نسل سوم انقالب ياد می

 نويسد: اند. وی در اين ارتباط میمشی متفاوتی را با آنچه رهبران انقالب خواهان آنند، پی گرفتهخط
خواهند تمامی زندگی خود را به پای اند، اما نمیانقالب ايران، اسالم را پذيرفتهجوانان نسل سوم »

هستند و از پیروی کورکورانه از  8ها ضد بنیادگرايینیستید، بلکه آن  7ها ضد مذهبیدين بريزند. آن

 زنند.رهبران سرباز می
ها و زندگی مناسب و مانند آنتر با جهان خارج، کار های فردی، ارتباط بیشنسل اخیر خواهان آزادی

 کنند.ها برخورد میترگفته، با ناراحتی و ناکامی با بزرگاست و به دلیل عدم برخورداری از امکانات پیش
ها، قابل  مشاهده هستند، به مثابه بمب ها و کافی نتها، دانشگاهنسل سومی که  در سطح دبیرستان

 (.2112)فريدمن، « توان وجود آن را احساس کردو میعظیمی است که در ايران معاصر شکل گرفته 

                                                           
1. Freedman, T. 

2. Freedman, T. & Warner, T. 

3. Smith, H. 

4. Escobar, P. 

5. Feriedman, T. L. 

6. New York Times 

7. anti - religious 

8. anti - fundamentalism 
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خبرنگار شبکه تلويزيونی امريکا دارد، در  1ای که با وارنرگر مسايل ايران در مصاحبهفريدمن، تحلیل

ها بوده است، به طرح چند موضوع به ايران شاهد آن 2112تشريح مسايلی که پس از سفرش در سال 
موکراسی در ايران، سرخوردگی جوانان از حکومت آقای خاتمی، تغییر پردازد: مسأله داساسی زير می

 های اجتماعی و بحران فزاينده اقتصادی ايران.ها و ارزشهنجار
 سازد:فريدمن با ادعای تعارض دين و دموکراسی با يکديگر خاطرنشان می

ين و دموکراسی ها به شکل کورمال، کورمالی به دنبال يافتن حد واسطی بین دبرخی از ايرانی»
هستند که اگر موفق به اين کار عظیم شوند، اولین کشور اسالمی خواهند بود که به تحقق اين امر مهم 

 «.اندنايل آمده
گردد با فريدمن از سرخوردگی جوانان از نظام اسالمی و حکومت آقای خاتمی ياد کرده، يادآور می

بران انقالب و آقای خاتمی، جوانان زيادی از های داده شده از سوی رهعدم تحقق بسیاری از وعده
اند و در نتیجه گرايش به امريکا را نظام اسالمی و رياست جمهوری آقای خاتمی ناامید و سرخورده شده

های اجتماعی ايرانیان بیان ها و ارزشاند. وی در پاسخ به سوال وارنر درباره تغییر هنجارپیشه خود کرده
 دارد:می

ها نفر کاربر ب در حال حاضر به اينترنت دسترسی دارد و در ايران اينترنت میلیوننسل سوم انقال»
گردد. عالوه بر اين، نسل سوم از ماهواره ای افزوده میداشته، بر میزان کاربران آن نیز به شکل فزاينده

. مسأله اخیر شودجويد و به اين ترتیب با زندگی خوب و مرفه افراد خارج از ايران آشنا میهم سود می
ها در عین مذهبی بودن، خواستار يک کار و زندگی خوب و ها در اين زمینه است که آنمحرک جوان
 «.مناسب باشند

فريدمن در ادامه، با استناد به مشاهدات خويش بر روی تحوالت ارزشی شديدی که در جامعه ايران 
 دارد:به وقوع پیوسته است، صحّه گذاشته، بیان می

اش )يعنی ل پیش شاهد آن بودم که يکی از دوستانم در تهران، تنها در اتاق خواب خانهسا 4من »
زد، در حالی که در ديدار اخیر من از تهران، با اين شود( گیتار میجايی که صدايی به خارج منتقل نمی

ان، های خود را به بازار عرضه کرده، برای زنان و مردمسأله مواجه شدم که همان دوستم، کاست
 کند.کنسرت اجرا می

ها در مقايسه با ديدار های تهران احساس کردم که مانتوی زنعالوه بر اين، من با مشاهده خیابان
 «. اندهای ايرانی از میزان پوشش خود در مالء عام کاستهتر شده، زنام، کوتاهگذشته

 گیرد:با توجه به آنچه گذشت، فريدمن نتیجه می
ای با حکومت کند که در جامعههای تهران، احساس نمیا قدم زدن در خیاباندر حال حاضر آدم ب»

 «.دينی حضور دارد

                                                           
1. Warner, T. 
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دهد، بیان ها و مشاهدات طولی خود در ايران به دست میبندی کلی که از بررسیفريدمن در جمع
 دارد:می

ی خارجی در هاگذاریايران در حال حاضر با مشکالت عديده اقتصادی مواجه است. کمبود سرمايه»
کاران، سوء مديريت حاکم بر نظام، انزوای سیاسی و مشکالت مشابه ديگری که ايران با ايران، انبوه بی

ها دست به گريبان است، چالش دشواری را برای مسووالن ايرانی پديد آورده است. حال شما تصور آن
خورد با اوضاع آشفته اخیر چه میلیون جوان نسل چهارمی در بر 24میلیون جوان نسل سومی و  02کنید 

جامعه، با  1وضعیتی خواهند داشت. به نظر من در صورت عدم اقدام مقتضی از باال، اکثريت خاموش

انفجار عظیمی که درجامعه ايجاد خواهند کرد، تغییرات الزم را از پايین به باال پديد خواهند آورد 
 (.2112)فريدمن، وارنر، 

 نويسد:تهیه کرده است، می« نسل سوم ايران»له خويش که درباره در قسمتی از مقا 2هلن اسمیث

شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی، در حال حاضر احساسات به قول پرفسور پیران، استاد جامعه»
های قالبی موجود در شود، نمادی برای به چالش گرفتن کلیشهها مالحظه میموافق امريکا که در جوان
قاد پیران، گروه مرجع جديدی از زنان و جوانان در ايران شکل گرفته است که سطح جامعه است. به اعت

 «.زندبه باز تعريف بسیاری از مفاهیم موجود دست می
هايی هم که با اسمیت در تشريح باز تعريف اخیر، ضمن استناد به مشاهدات خويش، به مصاحبه

 نويسد:اش میری از مقالهکند. وی در قسمت ديگجوانان ايرانی داشته است، استناد می
شود و اگر فردی در های فرهنگ امريکا و غرب، به وفور مشاهده میها و نشانهدر تهران، سمبول»

 «.شودها میها و نشانههای تهران قدم بزند، به سادگی متوجه اين نمادخیابان
ن، از اخالقیات، های نظام ارزشی جديد جوانان و زناهايی از ويژگینويسنده در تشريح جلوه

 کند:های سیاسی و عاليق فردی آنان، به شرح زير ياد میگرايش
يکی از جوانان در مصاحبه با من بیان داشت ما در ايران، در پشت درهای بسته، هر چیزی را که »

 گرفته تا مواد مخدر و سکس(، داريم. 3بخواهیم )از رقص راک ان رول

های من گفت: ما از مراجعه به دنیای پاسخ به سوال محسن، دانشجوی دانشگاه تهران هم در

 بريم.پناه می 4هارومايم، به همین جهت بسیاری از ما از سرناچاری به چتاطرافمان ناامید شده

 چند تن از دانشجويان هم در توصیف تغییر ديد سیاسی جوانان، اظهار داشتند:
 بینیم.بسیاری از ما، خواب مهاجرت به امريکا را می

 «.ما، امیدواريم که امريکا به ايران نیز بیايد و مانند افغانستان ما را ... کند

                                                           
1. Silent majority 

2. Smith, Helen 

3. Rock'n'roll 

4. Chat rooms  
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 گیرد:بندی که در مقاله خود دارد، نتیجه میاسمیت در جمع
ها ديگر به طلبی است، اما آناند، امريکا کشور سلطهها متقاعد شدهبا وجود آن که بسیاری از ايرانی»

های ايرانی دهند و اگر چه برخی از جوانرهبرانشان گوش فرا نمیهای ای به حرفشکل چشم بسته
« اندبرداری از امريکا را در دستور کار خود قرار دادهمايل نیستند که به امريکا بروند، اما اساساً کپی

 (.2112)اسمیت، 

، «ايران ضربه به در دموکراسی در»ای با عنوان در گزارش سفر خويش به ايران، در مقاله 1اسکوربار

 نويسد:می
شوند، نظام مبتنی بر ... را نظامی مبتنی بر جوانان يا کسانی که نسل سوم انقالب نامیده می»

ها از مسووالن دارند. آندموکراسی ندانسته، با صدای بلند اعتراض خود را نسبت به اين مسأله بیان می
ست يا خیر؟ پاسخ بسیاری از روحانیون پرسند، سرانجام در ايران، رأی مردم تعیین کننده انظام می

عالیرتبه نظام به پرسش اخیر اين است که اسالم و دموکراسی جمع پذير نبوده، در جمهوری اسالمی 
واليت فقیه است که حرف تعیین کننده و نهايی را بر زبان خواهد آورد. نسل سوم انقالب هم در 

 ا پیشه خويش کرده است.ر 2زدايی کلیمواجهه با وضعیت اخیر، رويکرد اسالم

سال را در برگرفته،  25میلیون نفر از افراد زير  45اگر مدافعان نظريه... به حرف نسل جوان ايران که 

« خواهند آرامید 3دهند، نخواهند گوش کنند، به زودی در ... تاريخجمعیت ايران را تشکیل می 41%

(2112.) 

ها به شرح ياد کرده، از ويژگی آن 4ن نیروی سومسايت دانشجويان هم از نسل سوم ايران با عنوا

 کند:زير ياد می
نیروی سومی که در ايران پديد آمده است، با ديدی غیر ايدئولوژيک به جهان می نگرد. اين نسل »

 جهان را تنها سیاه يا سفید نديده، خواهان ارتباط با جهان خارج است.
ها ه، برمبنای واقعیات اطراف، در صدد حل آننسل سوم بدون تعصب با موارد مختلف برخورد کرد

 (.2114آيد )کمیته هماهنگی نهضت دانشجويان ايران برای دموکراسی، برمی
اند. ها صحه نهادهبرخی از محققان داخلی هم بر مبنای مشاهدات انجام شده خودشان بر تفاوت نسل

 نويسند:( در همین ارتباط می0424( و يوسفی )0422فیرحی )
 خورد:هايی زير به چشم میمقايسه نسل دوم و سوم انقالب تفاوتدر »

بین فضای معنايی دو نسل ارتباط آشکاری وجود ندارد... منظور از فضای معنايی، درک کلی دو  10
نسل از جامعه و جهان است... در جامعه خودمان شاهد هستیم که درک نسل دوم از جامعه تا حدی 

                                                           
1. Escobar, Pepe 

2. Completely de-islamicized 

3. Cemetery of history 

4. Third force 
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شود که در نسل سوم، اين درک تا حدی عوض شده ست.. اما احساس میتر اتر و فداکارانهمعنوی
است... اگر فضای معنايی عوض شود، ممکن است که انسان ديروز برای انسان امروز غیر عادی تلقی 

شود. در اين صورت، امکان شود، همچنان که انسان امروز برای انسان ديروز غیر عادی تلقی می
 ها است.رود و اين يک مالک برای ارزيابی انقطاع يا تداوم نسلمیوگو و ديالوگ از بین گفت

 ها و اهداف.دگرديسی در آرمان 12
دگرگونی مفاهیم يک جامعه... اگر شبکه مفاهیم بین دو نسل تغییر کند، بايد به اين فکر باشیم  14

 که در واقع ممکن است انقطاعی صورت گرفته باشد.
های نسل جديد و عدم الگوگیری از نسل گذشته باعث قطع . تغییر الگوالگويابی يا الگوگیری.. 10

 شود.ها میمفاهمه و ديالوگ نسل
 دگرگونی اصطالحات روزمره. 15
 ها، آرايش مو و صورت و نوع سخن گفتن.دگرديسی در ظواهر، پوشش 14
که... از دولت  گیری استها. در حال حاضر، نسلی در حال شکلدگرگونی در انتظارات و توقع 11

)فیرحی، « گری، در حالی که تفکر نسل قبلی درباره دولت انتظار رهبری بودخواهد نه هدايتخدمت می
0422.) 
تر به زندگی توام با عشق معتقدند و دوستی دختر و نسل فرزندان در مقايسه با نسل پدران بیش»

همسر چندان به سرنوشت گذشته وی تر از نسل پدران است، در انتخاب پسر برای آنان قابل پذيرش
تر طرفداری های روشن و شاد بیشدهند و از ظاهر شدن در محیط عمومی با لباساهمیت نمی

تر است، های مذهبی در آنان کمکنند. نسل فرزندان نسبت به نسل پدران خردورزتر هستند، گرايشمی
دهند و در را بر تلويزيون ترجیح می از گوش دادن به موسیقی خارجی لذّت برده و تماشای ماهواره

)عاملی « کنندتر برخورد میهای ورزشی، با انعطاف بیشها مانند حضور زنان در استاديومبرخی رفتار
 (. 0404رضايی، 

هايی هستند که به بررسی های انجام گرفته درباب مناسبات نسلی، پژوهشسطح بعدی پژوهش
اند و افتراق يا تر پرداختهسال و جوانر سطح دو نسل بزرگتطبیقی يک متغیر مهم و قابل توجه د

 اند.اشتراک آنان در زمینه موضوع ياد شده را به معرض قضاوت آماری نهاده
، گزارش «مقايسه نظام ارزشی دو نسل، فرزندان و والدين»(، در مقاله 0422حبیبی و همکاران )

دار اين دو والدين و فرزندان، بیانگر تفاوت معنیدهد، نتايج حاصل از مقايسه ترجیح نظام ارزشی می
گیری ارزشی والدين و فرزندان گروه از نظر ارزش فردی بود. نتايج به دست آمده از مقايسه شدت جهت

های اخیر از نظر ارزش خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری و دار گروههم بیانگر تفاوت معنی
 های ارزشی بین دو نسل قابل مشاهده است.ی از همسانیدينی بود. با اين وجود برخ
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به گزارش نتايج نسبتاً مشابهی اقدام « ساختار ارزشی و مناسبات نسلی»( در مقاله 0424دارياپور )
ها و هويت مورد تأکید قرار ها، هنجارهای دو نسل را در زمینه ارزشها و تشابهکرده، برخی از تفاوت

 دهد.می
های نگرش سلسله مراتبی به ارزش»ای که با عنوان (، در مقاله0402و عسگری )آبادی دولت

اند، تفاوت ديد والدين و فرزندان تهیه کرده« سیاسی انقالب اسالمی در بین دو نسل والدين و فرزندان
 اند.های سیاسی را نتیجه گرفتهدر ارزش

سال )مسووالن( و بوسالیس زرگ(، از تعارض سیاسی جوانان ايرانی با نسل ب2104نیک نفس )
( از اعتراض زنان جوان ايرانی به احکام جنسیتی )نظیر قوانین وراثت، حضانت، طالق و پوشش( 2102)

 اند.ياد کرده
(، در بررسی که در باب اوقات فراغت دو نسل فرزندان و اولیا در عصر جهانی شدن 0424منادی )

مدار راه خود فرهنگ خاص خود را که فرهنگ انسانسازد، جهانی شدن به همدارد، خاطرنشان می
ها بار انتقال فرهنگ و سبک زندگی غربی را بر عهده غربی است به همراه دارد و در اين میان رسانه

کنند، خود به خود های اجتماعی استفاده میتر از فرزندان از اينترنت و شبکهدارند و از آنجا که اولیا کم
ن با فرزندان تفاوت ايجاد شده است، خاصه آن که جوانان در مواجهه با نظام کامالً در اوقات فراغت آنا

ای برای گريز و تخلیه ايدئولوژيکی که در مدارس با آن روبرو هستند، از فضای مجازی به مثابه عرصه
 برند.هیجانی خويش سود می

گیرد که ت، نتیجه میکشور داشته اس 51ای خويش که بین بیش از در بررسی مقايسه 1هافستد

سال به سمت فردگرايی گرا است، اما جوانان ايرانی در تفاوتی آشکار با نسل بزرگايران کشوری جمع
 (.0404نژاد و خرامان، در حرکت هستند )به نقل از قاضی

( در پژوهشی که در زمینه تحلیل مناسبات نسلی در رمان فارسی طی د و دهه 0404عاملی رضايی )
سال اشاره کرده است. وی در های نسل جوان و بزرگدارد، به طرح برخی از تفاوت 0401تا  0411

 نويسد:همین رابطه می
های دهه هشتاد و نود، چهار نوع رمان عامه پسند، رمان جنگ، رمان شهری و بندی رماندر دسته

انديشه حاکم ع رمان و های نسلی بسته به نوها و تقابلکنیم که تفاوترمان زن محور را مالحظه می
بندی چهارگانه متفاوت است. مسأله اصلی اين پژوهش، تحلیل چگونگی بازآفرينی بر آن در اين تقسیم

بندی های اين دو دهه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و بر مبنای تقسیممناسبات نسلی در رمان
های نسلی در حد طرح پسند، تقابلی عامههاها انجام شده است. در رمانای است که از رمانچهارگانه

مفاهیم زندگی روزمره است. در نوع رمان جنگ، مفاهیم ارزشی، تفاوت فکری و اختالف عقیدتی میان 
های نسلی در حیطه اختالف طبقاتی، تفاوت های شهری و مدرن تقابلزند. در رماندو نسل را رقم می
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های فکر ی و تفاوت شیوه زندگی نسل اول دلیل تحصیل(، تفاوتطبقاتی فرزندان با والدين )عمدتاً به 
ترين تقابل و تنش نسلی را نشان های زن محور بیشتر طرح شده است. رمانبا نسل دوم بیش

دهند. روابط پر تنش میان والدين و فرزندان در رمان فارسی در اين دو دهه گسترش يافته و تقابل می
گیرد و وگو، درک و تعامل صورت نمیها از طريق گفترد. ارتباط بین نسلها وجود دانسلی در رمان

 شود.ها مشاهده میهای جدی و مناسبات و ارتباطات خانوادگی در رمانانتقاد
تر و جوان تر، به دهد که وی حتی بین سالمندان مسن( در مقاله خويش گزارش می2101شیخی )

 :نويسدهايی رسیده است. وی میتفاوت
دهد سالمندی دورانی است که در آن افراد مندان دارد، گزارش میدر بررسی که در سال»

مندان پیر های سالدهند. بررسی نقطه نظرهای جسمانی و روانی خويش را به تدريج از دست میتوانايی
 «.ندان پیرتر داردمتر نسبت به سالمندان جوانتر، داللت بر تفاوت معنادار انتظارات سالو نسبتاً جوان

های دختران و مادران دو شهر الر و ( در بررسی تطبیقی که بین ارزش0401مقدس و نوروزی)
اند که تقابل اخیر به جهرم داشته است، با مالحظه تقابل ارزشی دختران و مادران شهر الر، نتیجه گرفته

نیز در  – 0410 -ست )رفیع پورهای خارجی در شهر الر بوده اتر کاربری از رسانهدلیل شیوع بیش
تر دهد، کاربری از ويديو روی رفتار دينی کاربران اثرگذار واقع شده، آنان کمپژوهش خويش گزارش می

 گیرند(.از افراد غیر کاربر نماز خوانده و روزه می
ظری ها با يکديگر، از منهای احتمالی نسلهای خارجی انجام شده در ارتباط با تفاوتبررسی پژوهش

های قديمی در اين زمینه، با بررسی به دو قسمت قابل تقسیم هستند. به اين معنی که اگر چه تحقیق
های جديدتر ها بودند، تحقیقهای احتمالی نسلها در صدد بررسی صحّت و سقم تفاوتبرخی از متغیر
ها بر مناسبات ریهای يک دهه اخیر( به سبب اهمیت يافتن بیش از حد اثرگذاری فناو)مثالً پژوهش

ها در هايی است که کم و کیف کاربری از فناوریها، به شکل خاصی معطوف به بررسی تفاوتنسل
 اند.های مختلف رقم زده و پديد آوردهنسل

ها ها يا متوجه تفاوت خلقیات نسلشود که اين تحقیقهای قديمی، مالحظه میبا بررسی تحقیق
اند و يا آن که عاليق مذهبی يا جنسی آنان را به در بررسی قرار دادهها را موهای آنهستند يا ارزش

 اند.شکل تطبیقی مورد تفحص قرار داده

و اواسط دهه  0041های جوانان دهه گیری( در بررسی که روی خلقیات و جهت0015) 1پفنیستر

 گیرد.ها را نتیجه میانجام داده است، تفاوت روحیات و خلقیات آن 0011
های با استفاده از داده« هابازنگری شکاف نسل»، در بررسی که تحت عنوان 2110ت در سال اسمی

 0001و  0025، 0014های های ملی طی سه دهه داشته است، با بررسی اطالعات سالمرکز پروهش
 نتیجه گرفته است جوانان به اموری مانند خواندن روزنامه، رفتن به کلیسا، تعلق داشتن به مذهب يا
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دهند و در مقايسه با بزرگساالن با بدبینی به مردم جامعه تر عالقه نشان میای خاص، کمعقیده
 (.0420نگرند )به نقل از مقدس و نوروزی، می

سال و باالی  41در پژوهش محدودتری، به بررسی رفتارهای جنسی دو گروه از افراد زير  1نیوکام

دارد، از آنجا که ها را نتیجه گرفته، اعالن میر جنسی آنسال غربی دست زده، تفاوت معنادار رفتا 41
سال گزارش  41سال تجربیات جنسی با افراد متعددتری را در قیاس با افراد باالتر از  41افراد زير 

 (.0024توان اثرات نسلی را روی رفتار جنسی جوانان نتیجه گرفت )نیوکام، اند، پس میکرده

ها مند و فرزندان میان سال آنهای اولیای سالبررسی که بین ارزش( در 0024) 3و بیورس 2نیپشر

 اند.های فرزندان و اولیايشان را گزارش کردهداشتند، عدم انطباق ارزش

(، در بررسی متفاوتی که در سطح جمعی از نوجوانان اسـرائیلی داشتند، 2112و همکاران ) 4اما آرنون

های مفید و مناسب های مدنی جذب فعالیتتوسط سازمان دهند، در مواردی که نوجوانانگزارش می
شود )مسأله ترشان مالحظه نمیشده باشند، در اين حالت شکاف شديد نسلی بین آنان و نسل بزرگ

ای آرام به سر ببرد، دوره جوانی وی با اخیر با نظر مارگريت مید دال بر آن که اگر جوانی در جامعه
جامعه وی دچار آشفتگی و تعارض باشد، دوره جوانی جوانان با تالطم و  آرامش سیر خواهد شد، اما اگر

 تشتت سپری خواهد شد، همسويی دارد(.
شود که اند، مالحظه میهای جديدتری که تقريباً در دهه گذشته صورت پذيرفتهدر بررسی پژوهش

 خوردار هستند.ای برهای ارتباطی جديد از اهمیت خاص و ويژهها مقوله فناوریدر اين پژوهش

و مديران مدارس آنان  Zآموزان نسل ( در بررسی که در سطح دانش2100)  6و هالیسدمیار 5ستین

آموزان با اولیای آموزشی آنان را مورد بررسی قرار اند، میزان وفاق، همدلی و ارتباط دانشانجام داده
های ارتباطی کاربری از فناوریاند. نتايج اين بررسی حکايت از آن داشت که میزان و چگونگی داده

آموزان و اولیای آموزشی آنان را آموزان، عامل مهمی است که رابط متقابل دانشجديد توسط دانش
 مخدوش کرده است.

نتیجه گرفته است، چگونگی کاربری  Zو  Yای دانشجويان دو نسل ( در بررسی مقايسه2102) 7ديگل

 ترشان فاصله و تفاوت ايجاد کرده است. و نسل قبلهای اجتماعی بین آنان از رسانه Zنسل 

ای که بین دو گروه از دانشجويان فارغ التحصیل و ( در بررسی مقايسه2102و همکاران ) 1بیکر

های جديد در دانشجويان مشغول به تحصیل داشتند، دريافتند که کمیت و کیفیت کاربری از فناوری
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باالتر از میزان و چگونگی کاربری دانشجويانی است که از  دانشجويانی که به تحصیل اشتغال داشتند،
 اند.دانشگاه فارغ التحصیل شده

های تايوانی را به دو گروه نويسنفر از وب 40( در بررسی خود 2100و همکاران ) 2کوادير

نويسان بومی ديجیتال تقسیم کردند. گروه نخست کسانی بودند که نويسان مهاجر ديجیتال و وبوب
گیری نوشت، متولد شده بودند، اما گروه دوم افرادی بودند که پس از شکلش از ارايه فناوری وبپی

نوسان مهاجر نوشت به دنیا آمده بودند. بررسی تطبیقی دو گروه اخیر نشان داد، وبفناوری وب
تری فنی کمتر و دانش مندی پايینتر از گروه بومی ديجیتالی، تولید متن داشته، رضايتديجیتالی کم

 نسبت به گروه دوم داشتند.

میالدی گزارش  01و  41های های تدريس معلمان ابتدايی دهه( با بررسی شیوه2102) 3جاکوبسن

های آموزشی معلمان نسل قبل ، متفاوت و فراتر از روش01های آموزشی معلمان دهه دهد که روشمی
 است.

ش به مسأله شکاف نسلی در اثر کاربری از ( در رساله تحصیلی خوي2101) 4اونیل –ماهونی

آموزان و اولیای سازد، اگر در گذشته کاربری متفاوت دانشهای ارتباطی پرداخته، خاطرنشان میفناوری
های آورد، در حال حاضر با ورود نیروها، بین آنان به نوعی يک شکاف نسلی پديد میمدارس از فناوری

تر، شوند و معلمان قديمیکه خودشان بومیان ديجیتالی شمرده می جوان به مدارس، بین معلمان جوانی
ها نظیر ايجاد وب سايت، همین شکاف پديد آمده است و میزان کاربری معلمان جوان از فناوری

ها، تری پلیر و مانند آنپیتاپ، امدار مرتبط با لپدیسیهای ال، پروژکتور6، ويکی5کمنويسی، وبوب

( در بررسی که در ارتباط با مشاوران 2104) 8و مورگان 7تر است. مری ويثران قديمیتر از معلمبیش

شود روابط تعاملی داشتند، به اين نتیجه رسیدند که اختالف نسلی مشاوران و مراجعانشان، سبب می
 آنان در کلینیک به شکل مناسبی شکل نگرفته و پیش نرود. از اين رو بايد در صدد رفع مشکل اخیر در

 سطح مراجعان و مشاوران بود.
اند اندکی هستند که در مطالعات نسلی، فراتر از يک يا دو متغیر حرکت کرده، کوشیده هایتحقیق

(، در پژوهشی که 0424ی با يکديگر مقايسه کنند. منطقی )ترهای مورد بررسی را در ابعاد گستردهنسل
های اول را با نسلانقالب شیده است تا نسل سوم شناسی نسل سوم انجام داده است، کوبا عنوان روان

ساله را تجربه کردند(، در ابعاد مختلف  2و دوم انقالب )يعنی افرادی که انقالب يا حداقل جنگ 
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سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. وی در گزارش اجمالی 
 دهد:پژوهش خود گزارش می

 نويسد:شناسی نسل سوم انقالب می( در گزارش خالصه نتايج پژوهش روان0424منطقی )
شناسی نسل سوم انقالب پرداخته است. به دلیل فقدان ادبیات الزم، اين پژوهش به بررسی روان»

تر )از منظر های نسل جوان و نسل بزرگترين تفاوتنخست يک پژوهش کیفی با هدف بررسی مهم
ها را با يکديگر مورد بررسی قرار داده اجتماعی، عقیدتی و سیاسی آن -ت فرهنگیجوانان( پرداخته، قرائ

 است.
های پژوهش اخیر در مرحله کیفی و نخست آن حاکی از آن بود که اگر چه نسل قسمتی از يافته

هايی مقید، با ايمان، غیرتمند، شهادت طلب، دوستدار وطن، سخت جديد، نسل اول و دوم را انسان
مند به خانواده اوم، صبور، آرمانگرا، امیدوار به آينده، هدفمند، ساده زيست، عدالت خواه و عالقهکوش، مق

تر تصوير کرده، معتقد است، نسلی سنتی کند، اما در عین حال اين نسل را با بهره هوشی کمترسیم می
ند و مورد سوءاستفاده او دورمانده از جهان روز است، جزمیت گراست، خود را به دست رهبرانشان سپرده

دهند و با اين ها نمیاند و تن به پذيرش واقعیتگرايانه خود بستهاند، دل به شعارهای آرمانواقع شده
ها و اهداف آنان اوضاع و احوال، در حقانیت خويش مصّرند و نسل جديد را به علت ترديدی که در آرمان

 کند.ورد میها برخدارد، زير سوال برده، با تنگ نظری با آن

تر، نوآورتر ها از خودشان حکايت از آن دارد که اين نسل خود را باهوشدر برابر توصیف نسل سومی
های اطالعاتی و منابع اطالعاتی الزم، داند، به سبب دسترسی به فناوریتر از نسل پیشین میو خالق

های غیر واقع نگر گرايیرمانتری از جهان حاضر دارد. نسل جديد با به چالش گرفتن آشناخت دقیق
نسل اول و دوم، از سويی واقع نگری و از سوی ديگر هنجارشکنی و هنجارآفرينی خويش را به منصه 

های جديدش، در جهت کوشد تا با اتکا به خالقیت، نوآوری و هنجارآفرينیگذارد و میظهور می
گفته، خود را با مشکالت های مثبت پیشاش گام بردارد. اما نسل جديد عالوه بر ويژگیپیشرفت جامعه

های تری که دارد، از سوی نسلبیند. نسل جديد به سبب تقید دينی کمو موانع زيادی نیز روبرو می
شود، اين نسل اوالً به سبب قطع ارتباطش با تاريخ فرهنگی ايران و ثانیاً به پیشین با ترديد نگريسته می

يابی به شغل مناسب، تأمین مسکن و تشکیل زندگی دست علت تیره ديدن آينده )به لحاظ عدم
 کند.هويتی، سردرگمی، پريشانی، افسردگی و اضطراب خاطر را میمشترک(، به نوعی احساس بی
جو بودن، شاد و پرانرژی بودن، به دلیل تربیت متفاوتی که با نسل پیشین نسل جديد با وجود هیجان

قاوم است، اين نسل با توجه به فروريزی آرمان شهر نسل اول و تر مخود دارد، در برابر مشکالت کم
دوم و شکست اصالحات، با ديد نقادانه خويش، رويکرد دينی نسل پیشین را با رويکرد علمی و 

کوشد تا به جای ها روبرو است، عوض کرده، میهای آموزشی خويش با آنگرايی که در محیطتجربه
بی و عقیدتی، در نقش يک انسان عادی ظاهر شده، در جهت رفاه ظاهر شدن در نقش يک انسان انقال

 اش( گام بردارد. خود )و احیاناً جامعه
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های اولیه پژوهش، حاکی از اين بود که نسل سوم در بعد عقیدتی، ضمن برخی از ديگر نتايج بررسی
را تقلیل داده، به  پیش گرفتن تسامحی گسترده در برخورد با دين، ابعاد پیامدی و مناسکی دينی خود

سمت تفکری سکوالر در حرکت است. عالوه بر اين، نسل اخیر ضمن برخورد گزينشی با دين و تفسیر 
های دينی، با به چالش کشیدن بعضی از دستورهای دينی، گاه از جايگزينی متفاوت برخی از آموزه

 گويد.مرجعیت علمی به جای مرجعیت دينی سخن می
های پیشین، نگر نسلهای بعضاً غیرواقعگرايیاجتماعی با نفی آرمان -گینسل سوم در بعد فرهن

های ارتباطی و فرهنگ جهانی نیز ضمن بازگشت نسبی به بعد فراموش شده فرهنگ ايرانی، از فناوری
گذارد، رويکرد تک بعدی به های جديدی که از خود به منصه ظهور میاستقبال کرده، با هنجارآفرينی

رويکردی جامع تبديل کرده، در کنار توجه به دين و ديانت، برای مسايل علمی نیز شأن دين را به 
خاصی قايل است. تغییر تدريجی مرجعیت هنجاری نسل جديد از روحانی به دانشگاهی و 

 رفت.های بارز نسل جديد به شمار میهای جديد وی، از ديگر ويژگیهنجارآفرينی
های گرايیگذارد، ضمن نقد آرمانکه از خود به منصه ظهور مینسل جوان در قرائت جديد سیاسی 

های انتقادی، به ضرورت سیاسی نسل اول و دوم، بعضاً دست به نفی ... زده، با پیش گرفتن ديدگاه
انديشد. عالوه بر اين نسل سوم با استقبال از حکومت دموکراتیک، ديد مثبت جدايی دين از سیاست می
 گذارد.به منصه ظهور می خويش نسبت به غرب را

های اول و دوم و نسل سوم انقالب، به اجتماعی و سیاسی نسل -تفاوت قرائت عقیدتی، فرهنگی
 اند:آمده 0-4اجمال در جداول 

سوال تهیه و در  012بر مبنای اطالعات حاصل از بررسی کیفی اخیر، پرسشنامه نهايی تحقیق با 
گیری مورد نظر در اين گ، متوسط و کوچک اجرا شد. نمونهشهر بزر 041آموز از دانش 4111سطح 

دهندگان )که دانش آموزان سوم دبیرستان بودند(، مدارس مرحله با توجه به متغییرهای جنس پاسخ
 دولتی و غیر انتفاعی و دانش آموزان مناطق شهری و روستايی، در نظر گرفته شده و محاسبه شد.

گفته، ورد تحلیل آماری  قرار گرفت و در تمامی موارد پیشپرسشنامه تهیه شده پس از اجرا، م
اجتماعی، عقیدتی و سیاسی خود را  -های فرهنگیجوانان در سطح معنادار بااليی، تفاوت عمیق قرائت

 تر به معرض ديد نهادند.با نسل بزرگ
قالب، تفاوتی های نسلی موجود بین نسل جوان و نسل اول و دوم انرسد، تفاوتبنابراين به نظر می

تر بین نسل جوان های سنی هر دو نسل نبوده، حکايت از تفاوتی عمیقسطحی و نشأت گرفته از تفاوت
 دارد. سال انقالبو نسل بزرگ
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در ادامه، با انجام تحلیل عامل اطالعات حاصله از پاسخگويان، نتايج زير در جمع دختران و پسران 
های فردی، لذّت جو، پذيرش ارزش»و « نقالب اسالمیهای اپذيرش ارزش»دو خوشه پاسخ دهنده 

 .1به دست آمد «گراقید و علمبی

های حاصله، مشخصاً از وجود سه گروه ای تهیه شده در جريان تحلیل عامل دادهنمودار صخره
زير  داده شود، سه خوشه دستور انتخاب سه گروه برای تحلیل عامل مجدد باکند، از اين رو حکايت می

های انقالب پذيرش ارزش» د:آيمیجمع دختران و پسران شرکت کننده در پژوهش، به دست در 
جويی، های مبتنی بر لذّتپذيرش ارزش»و « اسالمی، علمی -های ايرانیپذيرش ارزش» ،«اسالمی

 .2«شکنیطلبی و سنترفاه

                                                           
 تر( مشخص شدند، به شرح زير است:و بیش 41/1که در عامل يا خوشه اول )با شرط همبستگی  هايیسوال .0

ها از روحانیون، حمايت سیاسی از تبعیت از واليت فقیه، تبعیت از مراجع تقلید، تبعیت از مسووالن جمهوری اسالمی، اخذ ارزش
های اسالمی، حمايت از جمهوری اسالمی، پذيرش سپاه و بسیج، به نهضتکشورهای اسالمی )مانند فلسطین(، کمک مالی 

ای و اينترنتی، اعتقادات دينی، انجام تکالیف دينی، عواطف دينی، عالقه به های ماهوارهموافقت با کنترل و سانسور برنامه
 -های دينی به مسايل فرهنگیيی ديدگاهگومسايل عرفانی و معنوی، احترام به شهدا، احترام به خانواده شهدا، اعتقاد به پاسخ

اسالمی، عالقه به  -های فرهنگ ايرانیهای فرهنگ اسالمی، عالقه به میراثاجتماعی موجود در جامعه، عالقه به میراث
ه های زندگی از اساتید دانشگاه، و متانت و حجب و حیای زنان. با توجه بهای فرهنگ ايرانی )ايران باستان(، اخذ ارزشمیراث
 ، در نظر گرفت.«های انقالب اسالمیپذيرش ارزش»توان اند، نام اين خوشه را میهايی که در اين خوشه قرار گرفتهسوال
 اند، به قرار زير است:هايی که در عامل يا خوشه دوم قرار گرفتهسوال

يد ارتباطی )رايانه، اينترنت و های جدتوجه به مسايل علمی )تحصیالت، پیشرفت علمی و کسب تخصص(، گرايش به فناوری
طلبی، توجه به خود به جای طلبی، رفاهگر شدن، توجه به مد، لذّتماهواره(، گرايش به هنرها، توجه به زيبايی و جذاب جلوه

شکنی در ارتباط با آداب و رسوم، گرايی، تمايل به شادی و نشاط، استقبال از خالقیت و نوآوری، سنتتوجه به جامعه، تجمل
گويی و صراحت لهجه، پذيرش حضور زن در جامعه، پذيرش تساوی حقوق زن و استقالل رأی، ديد انتقادی و چالشگر، رک

ها و تصاوير برهنه، پذيرش های فشرده، فیلممرد، پذيرش روابط دختر و پسر، استفاده از الکل و مواد مخدر، استفاده از لوح
هايی که در اين و برقراری رابطه با تمامی کشورهای جهان. با توجه به سوالخودکنترلی، تمايل به فرهنگ کشورهای غربی 

 .، در نظر گرفت«گراقید و علمهای فردی، لذّت جو، بیپذيرش ارزش»توان اند، نام اين خوشه را میخوشه قرار گرفته
 به شرح زير است: تر( مشخص شدند،و بیش 41/1هايی که در عامل يا خوشه اول )با شرط همبستگی سوال .2

ها از روحانیون، انديشه صدور تبعیت از واليت فقیه، تبعیت از مراجع تقلید، تبعیت از مسووالن جمهوری اسالمی، اخذ ارزش
های انقالب اسالمی به ديگر کشورهای جهان، حمايت سیاسی از کشورهای اسالمی )مانند فلسطین(، کمک مالی به نهضت

ای و اينترنتی، های ماهوارهاسالمی، پذيرش سپاه و بسیج، موافقت با کنترل و سانسور برنامه اسالمی، حمايت از جمهوری
اعتقادات دينی، انجام تکالیف دينی، عواطف دينی، عالقه به مسايل عرفانی و معنوی، احترام به شهدا، احترام به خانواده شهدا، 

های فرهنگ اسالمی، اجتماعی موجود در جامعه، عالقه به میراث -های دينی به مسايل فرهنگیگويی ديدگاهاعتقاد به پاسخ
هايی که در اين خوشه قرار اسالمی و متانت و حجب و حیای زنان. با توجه به سوال -های فرهنگ ايرانیمیراث عالقه به

 ، در نظر گرفت.«های انقالب اسالمیپذيرش ارزش»توان اند، نام اين خوشه را میگرفته
 اند، به قرار زير است:که در عامل يا خوشه دوم قرار گرفته هايیسوال

توجه به مسايل علمی )تحصیالت، پیشرفت علمی و کسب تخصص(، گرايش به هنرها، استقبال از خالقیت و نوآوری، استقالل 
های علمی به مسايل اهگويی ديدگگويی و صراحت لهجه، مخالفت با رياکاری، اعتقاد به پاسخرأی، ديد انتقادی و چالشگر، رک
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با شباهت و همسانی  گويان دختر و پسر به شکل جداگانه نیزتحلیل عامل اطالعات حاصله از پاسخ
 های مشابه می انجامد.وسیعی به خوشه

مالحظه نتايج به دست آمده از تحلیل عامل در جمع دختران و پسران، در سطح دختران و در سطح 
العاده زياد نتايج حاصله حکايت دارد. به اين معنا که در مواردی که دستور پسران، از هم پوشی فوق

های انقالب پذيرش ارزش»ل عامل داده شده است، مشخصاً دو گروه انتخاب دو گروه برای تحلی
، و در «های مبتنی بر فردگرايی، لذّت جويی، سنت شکنی و علم گرايیپذيرش ارزش»و « اسالمی

پذيرش »مواردی که دستور انتخاب سه گروه برای تحلیل عامل داده شده است، مشخصاً سه گروه 
پذيرش فردگرايی، »و « اسالمی و علمی -های ايرانیش ارزشپذير»، «های انقالب اسالمیارزش
 شود.، مشاهده می«گرايیشکنی و غربجويی، سنتلذّت

توان اذعان داشت که های حاصله از تحلیل عامل میبندی اجمالی از دادهبنابراين در يک جمع
پايبند »، «ی انقالب اسالمیهاپايبند به ارزش»توان در سه گروه جوانان انقالب اسالمی را مشخصاً می

، «جويی و فردگرايیمتمايل به غرب، سنت شکنی، لذّت»و « اسالمی و علمی -های ايرانیبه ارزش
 «.بندی کردطبقه

توان نتیجه گرفت در درجه نخست اهمیت، بنابراين با توجه به آنچه به اجمال از آن ياد شد، می
اند و در درجه بعدی ها صحّه نهادهعضاً گسست نسلهای صورت پذيرفته، بر تفاوت و بعمده پژوهش

های ارتباطی جديد در اين میان، خاصه فناوری اجتماعی )نظیر جهانی شدن(،های اهمیت نقش تحول
 نقش ويژه و پراهمیتی است.

است،  01سیاسی نسل دهه  -های اقتصادیدر ادامه اطالعات میدانی گردآوری شده درباره تحول
 .ارايه خواهد شد

                                                                                                                                                       
اجتماعی موجود در جامعه، پذيرش حضور زن در جامعه، پذيرش تساوی حقوق زن و مرد، پذيرش خود کنترلی،  -فرهنگی

های فرهنگ ايرانی اسالمی، عالقه به میراث -های فرهنگ ايرانیهای فرهنگ اسالمی، عالقه به میراثعالقه به میراث
زندگی از استادان دانشگاه، عواطف دينی، تمايل به فعالیت سیاسی و برقراری رابطه با تمامی  های)ايران باستان(، اخذ ارزش

 -های ايرانیپذيرش ارزش»توان اند، نام اين خوشه را میهايی که در اين خوشه قرار گرفتهکشورهای جهان. با توجه به سوال
 ، در نظر گرفت.«اسالمی، علمی

 ه سوم قرار گرفته اند، به شرح زير است:هايی که در عامل يا خوشسوال
طلبی، گر شدن، توجه به مد، لذّتها جديد ارتباطی )رايانه، اينترنت و ماهواره(، توجه به زيبايی و جذاب جلوهگرايش به فناوری

روابط دختر و گرايی، سنت شکنی در ارتباط با آداب و رسوم، پذيرش طلبی، توجه به خود به جای توجه به جامعه، تجملرفاه
ها و تصاوير برهنه، تمايل به فرهنگ کشورهای غربی، نفی های فشرده، فیلمپسر، استفاده از الکل و مواد مخدر، استفاده از لوح

اند، نام اين هايی که در اين خوشه قرار گرفتهتهاجم فرهنگی و برقراری رابطه با تمامی کشورهای جهان. با توجه به سوال
 ، در نظر گرفت.«شکنیطلبی و سنتجويی، رفاههای مبتنی بر لذّتپذيرش ارزش»ن تواخوشه را می
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، به ترتیب 01ساله پیش دبستانی يا نسل دهه  4-2اقتصادی کودکان  -های سیاسیدر بررسی تحول
 عناوين زير مورد بحث قرار خواهند گرفت:
 ،هاهای اولیه در جهت شناخت برخی از حرفهدريافت آموزشآموزش رفتارهای اقتصادی مناسب، 

افزايش نقد  ،تشويق کارآفرينی کودکان، ايی نسبی با امکان کاربری اقتصادی از فضای مجازیآشن

کاهش ، ترديد کودکان در ديگرپیروی سیاسی از اولیا ،پذيری متشتت کودکانجامعه ،اجتماعی کودکان
ها و های ديجیتال، کارتونعِرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازی

ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و ، احساس حقارت ملی، های غربیويانمايیپ
 ،ترگرايی هر چه بیشسوق يافتن کودکان به سمت مصرف، ایهدايت نامناسب حرفه، ضعیف جامعه

نهادينه شدن ، تر کاالهای تبلیغ شده در فضای مجازیفشار دوستان در جهت مصرف هر چه بیش
آفرينی در سبک زندگی تحول ،داری در ذهن کودکانای اقتصاد سرمايههای کلیشهقالب برخی از
، هاها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازیهای اقتصادی از کودکان کاربر سوءاستفاده، کودکان

، کم رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در روابط اجتماعی کودکان ،های غیررسمیاثرپذيری از آموزش
 ،ترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ بر خیر، نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل

نگاه مثبت به غرب )خاصه امريکا(،  يافتنجاسوسی و تشويق غیرمستقیم آن،  از بین بردن شناعت
 پذيرش ابزار به مثابه منشاء قدرت. ،پذيرش خضوع در برابر قدرت

  مناسب اقتصادی رفتارهای آموزش -2-1

آيد. مطالعات می های مهمی در رفتار اقتصادی بعدی کودک به شمارهای اولیه عمر کودکان، سالسال
هايی های اولیه زندگی سالاند که سالها، نشان دادهانجام شده متعددی در زمینه رفتار اقتصادی انسان

 (.0402شوند )باللی و همکاران، می فرد شمردههای اقتصادی انداز و رفتارمهم در روند مديريت پول، پس
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پرفسور هکمن و پرفسور آمارتیاسن که هر دو از برندگان جايزه نوبل اقتصادی هستند، بر همین معنا 
ای از توانايی مديريت اقتصادی فرد، سازد که بخش عمدهمی اند. پرفسور هکمن خاطرنشانصحّه نهاده

دارد، يادگیری سواد مالی در می . به همین ترتیب پرفسور آمارتیاسن اظهار1يابدمی در خانواده سامان

 .2سازدمی دوره کودکی، نسل آينده جامعه را برای زندگی با توانايی مالی مطلوب آمده

ای مورد شود، دقیقاً چه مسألهمی البته بايد خاطرنشان ساخت، وقتی از آموزش رفتار اقتصادی ياد
. آموزش رفتار اقتصادی به کودکان خردسال، آموزش مفاهیم پیچیده اقتصادی به کودکان نظر است

نیست، بلکه تالش در جهت ارايه عینی و ملموس مفاهیم اقتصادی به کودکان برای عطف توجه بعدی 
 آنان به مسايل اقتصادی است. تربیشو 

 
   
 
 
 
 
 

 نويسد:می مین رابطهدر ه بررسی اهمیت آموزش اقتصاد به کودکانمقاله 
شود: اقتصاد ، در تعريف علم اقتصاد گفته می«کلیات علم اقتصاد»در دانشگاه، در اولین جلسه کالس »

 :شودعلم تخصیص امکانات محدود به نیازهای نامحدود است. از اين تعريف چند موضوع استخراج می

                                                           
 ، جامعه مجازی ايرانیان غرب کانادا.«آموزش سواد مالی به کودکان»، مقاله 2104آگوست  04به نقل از محرم آقازاده،  0

های نوجوانان. اولین همايش ملی تازه(. آموزش سواد مالی برای کودکان و 0405میرحسینی، ملیحه و اخوت محمدعلی ). 2

  تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ايران. سیويلیکا.

https://www.pinterest.com/pin/45739752434973239/
https://www.pinterest.com/pin/210191507589188731/
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رای اصول مشخصی است و اين اين گزاره بدان معناست که اقتصاد دا. اقتصاد يک علم است -1

 اصول ثابت هستند. 

نیازها نامحدود هستند. نیازهای نامحدود به معنای اين است که تقاضا هم نامحدود است. اينجا  -2

در مورد يک کاال يا محصول خاص نیست. اين يک حکم کلی است. تقاضا همواره وجود  بودن نامحدود
 .زار کنترلی مناسبی استشود و قیمت ابتقاضا کنترل میاما دارد. 

گردد و در کنار عبارت میاين گزاره به عرضه کاالها و عوامل در اقتصاد بر .امکانات محدود است -3

از تقاضا و  ترکمدارد که امکانات و عرضه در يک نگاه کلی به جهان هستی، همواره قبلی، بیان می
 .احتیاج است

که چگونه امکانات محدود را  تخصیص است. اين تخصیص امر مهمی است. اقتصاد عمالً علم -0
به نیازهای نامحدود تخصیص دهیم تا بهترين تعادل ممکن صورت گیرد، موضوع علم اقتصاد است. در 

عاملی مهم برای تخصیص بهینه محسوب  ،يابد و قیمتگذاری معنا میهمین تخصیص است که قیمت
 .شودمی

توان به همین تعريف و مفاهیم می تربیشز بسط و گسترش ها اصول اصلی علم اقتصاد هستند. ااين

 .1«ابعاد ديگری از علم اقتصاد رسید

 
 
 
 
 
 
 
 

برای آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان، بايد با توجه به سطح تحول ذهنی کودکان خردسال، به 
فکر عینی شکلی غیرانتزاعی و ملموس عمل کرد، به اين معنا که کودکان پیش دبستانی در دوره ت

های فرارويشان، صحیح برند و منطق ابتدايی آنان، در برخورد عینی و ملموس با پديدمی خويش به سر
کند، اما مفاهیم انتزاعی برای آنان قابل فهم نیست. از اين رو اولیا و اولیای مهد و پیش می عمل

مفاهیم اقتصادی به شکل عینی و دبستان بايد بکوشند تا در محیط خانه يا مهد و پیش دبستان، با طرح 
ها در زندگی ملموس برای کودکان، آنان را با اين مفاهیم آشنا ساخته، نسبت به به کارگیری آن

 شان تشويق کنند.روزمره

                                                           
 .2/0/0401(. بررسی اهمیت آموزش اقتصاد به کودکان. تجارت فردا. 0401نژاد، مونا )فتحی .1
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 های اقتصادی که بايد به شکلی عینی به کودکان ارايه کرد، به قرار زيرند:برخی از رفتار
 ،پذيریآموزش مسوولیت -
 های اقتصادی اولیا برای کودک،طرح الگويی عملی از رفتار -
 های اقتصادی به کودک،آموزش عملی برخی از رفتار -
 های اقتصادی با کودک،انجام برخی از بازی -
 پرداخت پول توجیبی محدود به فرزند، -
 ترغیب کودک به کسب درآمد، -
 سپردن مسوولیت مالی به کودک، -
 هداف اقتصادی به فرزند،تشويق تعیین ا -
 انداز کردن،ترغیب کودک به پس -
 گاهی به کودک،قرض دادن گاه -
 ها،آموزش مديريت کردن هزينه -
 های خیرخواهانه،ترغیب کودک به هزينه کردن در امور و کار -
 تشويق کودک به کارآفرين واقع شدن، -
 تجربه شکست اقتصادی. -

 مورد بحث قرار خواهند گرفت.های مطرح شده در ادامه، عنوان

 پذیریآموزش مسوولیت

رود در برابر مصرفی که می کنند؛ بنابراين از آنان انتظارمی بايد به کودکان آموخت که آنان مصرف
 سهم باشند.دارند، تولید داشته و يا در جريان تولید، ذی

برای آنان فراهم آمده است، اولیای کودکان بايد بیاموزند، در برابر غذا، اسباب بازی و تفريحاتی که 
سهم شدن در زحماتی که اند، بنابراين آنان نیز بايد برای ذیآنان برايشان هزينه کرده و زحمت کشیده

https://www.pinterest.com/pin/457959855839126273/
https://www.pinterest.com/pin/56646907792557450/
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پذير بوده، در تحقق بهینه شود، در حد وسع و توان خويش مسوولیتمی برای مصارف آنان کشیده
رود، مواردی مانند: می که از کودکان پیش دبستان انتظارهايی شان( بکوشند. کارمصارف خود )و خانواده

پرهیز از اسراف، پرهیز از آسیب زدن و تخريب اشیای در دسترس، کمک به اولیا در جهت پیشبرد امور 
خانه )نظیر کمک در پهن و جمع کردن سفره، تمیز کردن باغچه و حیاط، تهیه برخی از ملزومات خانه 

 .است نند آن(از نانوايی و مغازه و ما

 های اقتصادی اولیا برای كودکطرح الگویی عملی از رفتار

ای آنان است. کودکان با مشاهده رفتار های مشاهدههای کودکان، يادگیریترين يادگیریيکی از مهم
ها را در ادامه مسیر زندگیشان نصب العین و راهنمای خويش قرار ها را آموخته، آناولیا، اين رفتار

ساله نگارنده به وی گفت که دمپايی او پاره  4د داد. به عنوان مثال، وقتی برای اولین بار کودک خواهن
شده است، نگارنده برای ياد دادن اين که با پاره شدن قسمتی از دمپايی )يا خراب شدن هر چیز 

 را برای تو درست انداخت، به فرزندش بیان داشت، اشکالی ندارد، من آن ديگری( الزاماً نبايد آن را دور
کنم و در ادامه، با برداشتن يک میخ و قدری سیم تلفن، پس از سوراخ کردن باال و پايین بند پاره می

شده دمپايی، آن را با سیم تلفن دوخت و به فرزندش تحويل داد. به تعبیر ديگر، وقتی نگارنده ديد که 
خود مواجهه شده است، به جای آن که  کودک او برای اولین بار با خراب شدن يکی از اشیای شخصی

برای وی بالفاصله دمپايی ديگری بخرد، با تعمیر دمپايی وی در برابر خود او، از طريق يادگیری 
 داد که در برخورد با خراب شدن اشیای شخصی، هر فردی بايد قبل ازمی ای در عمل به او يادمشاهده

 د.انديشه تعمیر آن بیفت انديشه تعويض آن، به
مشابه همین مسأله وقتی که کتانی کودک نگارنده پاره شد، رخ داد. نگارنده با بريدن قسمت پشت 

ای از اين هست و هیچ بچه« ایدمپايی کتانی»کتانی که پاره شده بود، به فرزندش گفت که اين 
 ها ندارد و تنها تو هستی که من با زحمت آن را برايت درست کردم!دمپايی

توانند با بحث کردن در برابر کودک در مورد مايحتاج زندگی، در عمل به می گری اولیادر موارد دي
دهد و نمی های خانواده راها و خواستهوی ياد بدهند که هزينه ماهانه آنان کفاف برآورده شدن همه نیاز

 های آينده احاله داد.هتر، تحقق موارد ديگر را به ماه يا ماضرورت دارد که با اولويت دادن به موارد مهم
دهند، گشتن دنبال تفريحاتی می انداز کردن اولیا، تالش اولیا برای خريد از مراکزی که تخفیفپس

توانند با بحث می هايی هستند که اولیاهای ديگری از رفتاری برای آنان در بردارد، نمونهترکمکه هزينه 
 ها را در وی نهادينه کنند.فتاردر مورد آن در حضور فرزندشان، در عمل اين ر

 اش از رفتار اقتصادی خانواده خودش به شرح زير ياد کرده است:ساله، در مصاحبه 4ياسمین 
 ای داری که بخوای بگی؟حرف ديگهياسمن تو ...  -»

 آره.
 شنوم؟می ،بگو عزيزم ،چی
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 کشم.رو می نقاشی السا ،رمهايی که کالس نقاشی میه موقعي
 ؟واقعاً -

 بله.
 م خوبه؟ه پس معلومه نقاشیت -

 بد نیست. )با خنده(
 کشی؟رو می چرا الساحاال خوب  -

 قدش هم بلنده.  ،خوشگله ،چون قشنگه
 کشی؟م میاون رو ه ش داری که نقاشیتپس معلومه خیلی دوس -

 آره. يه چیز ديگه بگم؟
 .آره حتماً -

 بازی نقاشی رو هم روی تبلت دارم.
 اری؟م ده پس تبلت -

 .آره )با خنده(
 برای خودته؟ -

 آره.
 داری؟تبلت از کی 

 شه.ه چند ماهی میي
 کی برات خريده؟ -

 مامان و بابام.
 خودت گفتی؟ ،چرا خريدن -
 برای تولدم خريدن. ،نه
 کنی؟م نقاشی میه پس با تبلتت -

 آره.
 نقاشی روی کاغذ يا تبلت؟ ،دوست داری تربیشو ر کدوم -

 دم.دارم. من هر دوتاشم انجام می سهر دوتاشم دو
 دی؟انجام می تربیشو ر خوب کدوم -

 دم.انجام می تربیشتبلت رو يه خورده 
 چرا؟

کنم و زود زود دفتر نقاشی و جوری کاغذ و مداد رنگی استفاده نمی اونبه قول بابام آخه )با خنده( 
 .شنمداد رنگیام تموم نمی

 ستی؟م هه ای باباتهپس به فکر پول -
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 آره مثالً.)با خنده( 
 کنی؟ب توی بازی نقاشی چه کار میوخ -

 .«کشم. ديگه همینانقاشی السا، حیوونا و چیزای کارتونی رو می
هايی مانند توانند با به فروش رساندن وسايل غیرضروری خويش در سايتمی در موارد ديگری اولیا

 ی است، آشنا سازند.تربیشو سود  ترکميان ديوار و شیپور، کودک را با مبادالتی که متضمن ز
گفته، اولیا بايد برخی از مسايل اقتصادی خانواده را از ديد های مناسب اقتصادی پیشعالوه بر رفتار

دچار نشود. به اين معنا که مواردی مانند عقب افتادن اجاره  1فرزند پنهان دارند تا وی به تنیدگی پولی

کند، نبايد به صراحت در برابر کودک می ی که اولیا را به تنگنا گرفتارخانه يا هر مشکل مالی ديگر
مطرح شود که وی فکر کند، کسب درآمد کاری صعب و دشوار است و در آينده مشکالتی مشابه، 

 گريبان وی را نیز خواهد گرفت.

 های اقتصادی به فرزندآموزش عملی برخی از رفتار

 
 
 
 
 
 
 

 های اقتصادی را در عمل به فرزندشان بیاموزند. به عنوان مثال، اولیارفتار توانند برخی ازمی اولیا
توانند کودکشان را با خود به سوپرمارکت برده، به وی تأکید کنند که اين مرکز خريد، تخفیف داده، می

ت مورد رساند و در ادامه، در هنگام خريد تنقالمی های ديگر به فروشتر از مغازههايش را ارزانجنس
خواهد، کودک را مخیر به خريد يک کاالی می قدر پوله عالقه کودک، با بیان اين که هر کااليی چ

 تر )اما با همان قیمت( کند.گران قیمت يا چندين کاالی ارزان

 های اقتصادی با كودکانجام برخی از بازی

 

 
 
 
 

                                                           
1. Money anxiety 
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تواند با استفاده می دک در بردارد. اولیاهای بسیاری برای کوبازی عرصه مفرح و جذابی است که آموختنی
مورد  41های موجود در بازار )شبیه بازی مونوپولی که نسخه ايرانی آن با عنوان ايروپولی در دهه از بازی

های طراحی شده توسط های تجاری الکترونیکی و يا بازیها قرار داشت( يا بازیاستفاده برخی از خانواده
 بسیاری از مفاهیم اقتصادی و ارتقای شمّ اقتصادی کودکشان کمک کنند. خود اولیا، به آموزش 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

هايی مانند هتل بازی، ايجاد يک فروشگاه پوشاک يا وسايل مورد نیاز کودکان )با وسايل اتاق بازی
های کاغذی، با تهیه پول توانمی روند که در روند آنمی های جذابی به شمارکودک(، از جمله بازی

دست به خريد و فروش با کودک زد يا از وی تخفیف گرفت و به او تخفیف داد و يا از کودک به مثابه 
 دار بازی و نظاير آن سود برد.صندوق

 نگارنده نیک به ياد دارد که وقتی کوچک بود، با خواهر و برادرانش دست به بازی هتل بازی
ها آوردهايشان را صحنه آورده، پس از تقسیم اتاق منزل مسکونی ه همه بچهزدند. به اين ترتیب کمی

 شد.می ها تقسیمهای کاغذی بین خواهر و برادرهايی کوچک و بزرگ، پولبه فضا

https://www.pinterest.com/pin/557461260107397616/
https://www.pinterest.com/pin/125397170845101895/
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تر و همین طور خريد تنقالت های نگارنده برای حفظ پولشان از اجاره اتاق بزرگاگر چه خواهر و برادر
ترين اتاق هتل تر اسکان يافته بودند، اما نگارنده با انتخاب بزرگهايی کوچکر اتاقکردند و دمی پرهیز

های موجود هتل داد تا تمام خوردنیمی تری داشت(، به گارسون هتل دستورفرضی )که بالطبع کرايه بیش
ت، اجاره های کاغذی نگارنده در جريان پرداخت هزينه تنقالرا برای او بیاورد و پس از آن که پول

 !يافتمی خاتمهشد، در عمل بازی نیز ترين اتاق هتل و انعام دادن به گارسون هتل تمام میبزرگ
های ديگر به صورت ديجیتالی های آموزشی تجاری به صورت فیزيکی و برخی از بازیبرخی از بازی

د در آموزش رفتار اقتصادی توانها می( که کاربری از اين بازی2105، 2و والنته 1)مارچتیاند طراحی شده

 به کودکان کمک کنند:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

های اقتصادی خويش در روند بازی ساله، در قسمتی از مصاحبه خويش از آموخته 4سوگند و رهای 
 اند:به قرار زير ياد کرده

 ؟ ، چه طوريهمراد که گفتیبازی گلسوگند خانم  -»
ری امانش مردن و خونه باباش شده واسه اون و الهام که زنشه. بعد هم میمراد بابا و ماون تو گل

کنی گیری، جمع میبری، پول میگیری. بعد که میکنی و امتیاز میو با هم درست میر های جورشکل
 . «کنیيا خونشونو نو می خریمراد و الهام وسیله میبرا خونه گل

 هايی داری که خیلی قشنگ باشه؟ یچه بازتو ديگه رها خانم خوب  -»

                                                           
1. Marchetti, E. 
2.Valente, A. 
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داريه. من از فروشندگی خیلی خوشم میاد. خب توش من فروشنده خیلی خوبه. مغازه مبازی ه اين
رم کنم. بعد هی مشتری میاد. بعد که پول جمع کنم هی میمغازم مثالً. يعنی من لباس درست می

م کیف و کفش و اينا بچینم، بفروشم. بعد که تونخرم. اآلن که رفتم جلوتر میتر میقفسه لباس بیش
 . «کنمتر میهامو بیشپولدارتر بشم، مغازه

 پرداخت پول توجیبی محدود به كودک

دارند، پرداخت می پردازان اقتصادی مخالف دادن پول توجیبی به کودکان هستند و بیانبرخی از نظريه
را برای تبديل شدن به يک کارمند و زندگی  مقرری ثابت هفتگی يا ماهانه به کودک، در عمل کودک

دهد به وی مزد داد تا می سازد. بنابراين تنها بايد برای کاری که کودک انجاممی کارمندمآب، آماده
 کوشی را پیشه خود کند.های مالی، بايد سختکودک رفته رفته دريابد که برای به دست آوردن امتیاز

 محدودی به کودک مفید باشد، زيرا کودک با پولی که در اختیار دارد، رسد ارايه مقرریمی اما به نظر
، بپردازد و در برابر دوستانش که هستند ها نیاز دارد يا مورد عالقه ویتواند به تهیه اشیايی که بدانمی

دارای پول توجیبی هستند، احساس تحقیر شدگی به دست نیاورد، ولی ترجیح در اين است که پول 
 برنامه بودن اقتصادی را از اين ره گذر ياد نگیرد. اولیاکودک خیلی زياد نباشد تا او ولخرج و بیتوجیبی 

دهند، به می هايی که به کودک احالهتوانند برای جبران کسری پول توجیبی فرزندشان، در برابر کارمی
ها، نظافت خانه با گلدانوی مزد پرداخت کنند. مواردی مانند تمیز کردن حیاط و باغچه، آب دادن به 
های توانند عرصه، میهانظارت مادر، ماساژ دادن پدر خسته که از سرکار برگشته است و نظاير آن

 مناسبی برای اخذ مزد فرزند باشند.
های کاغذی تهیه کنند و توانند برای پرداخت مقرری ماهانه کودکشان، برای وی چکمی گاهی اولیا

هايش، هرگاه نیاز به پول به فرزندشان، از او بخواهند تا با مديريت کردن هزينهها با دادن اين چک
های کاغذی که در دست دارد، قسمتی از مقرری ماهانه خودش را دريافت داشته، داشت، با دادن چک
 به هزينه آن بپردازد.

 ترغیب كودک به كسب درآمد

 
 
 
 
 
 

های کسب درآمد را به توانند راهمی صادی فرزندهايشان در تربیت اقتاولیا در فرازی از تالش
فرزندشان داده، او را برای کسب درآمد تشويق کنند. برخی از موارد مانند تهیه کارت پستال )برای 
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های ارسال برای اطرافیان(، تهیه کاغذ ابر و باد و مه و خورشید )که با گذاشتن کاغذ در آب حاوی رنگ
گردد(، تهیه آثار هنری می تهیه نقاشی، تهیه شعر )که توسط اولیا مکتوبآيد(، می مختلف گواش حاصل

های خانه(، در محیط خانه برای کسب درآمد کودک برای استفاده در خانه )نظیر نقاشی روی گلدان
توانند فرزند را تشويق کنند تا با انجام برخی از می های خودپذيرند. اولیا در فراز ديگری از تالشامکان

است،  های عمه، خاله، دايی و عمو يا پدر بزرگ و مادر بزرگ، از آنان در برابر کاری که انجام دادهکار
ا آنان مزدی متناسب با کار کودک را به او زمان از افراد اخیر بايد خواست تمزد دريافت دارد )و البته هم

 را متوقع بار نیاورند(.های زياد برای کار جزئی کودک، وی پرداخت کنند و با پرداخت مزد

 سپردن مسوولیت مالی به كودک

 شود و مشاهدهنمی سال نیز مالحظهمديريت مالی، امر الزمی است که متأسفانه گاهی در افراد بزرگ
بندی مناسب، درآمد ماهانه خود را صرف کرده، در وسط يا گردد که اين افراد، بدون برنامه و بودجهمی

گردند و يا با صرف هزينه برای امور دست چندم، ديگر پولی برای هزينه می لیآخر ماه دچار مشکل ما
 تر زندگی خود در کف ندارند.کردن در امور ضروری

 
 
 
 
 

 

 
توان مثالً هزينه تهیه نان برای يک هفته می برای آموزش مديريت مالی به کودکان پیش دبستان،

های انجام شده مديريت رد نظر، با تهیه نان، بر هزينهرا به کودک سپرد و از او خواست تا طی مدت مو
های خانه توان از فرزند خواست تا وی به شکل غیرمستقیم بر هزينهمی داشته باشد. در موارد ديگری

توانند از فرزندشان بخواهند او در نقش پلیس انرژی، مانع می مديريت کند. به اين ترتیب که مثالً اولیا
ی در خانه شوند. بنابراين فرزند با خاموش کردن برق اضافی يا کم کردن درجه حرارت از اتالف انرژ

آب منزل را کاهش دهد و در  های انرژی وتواند هزينهمی شوفاژ يا ممانعت از هدر رفت بیهوده آب،
 پذيری کودک،های آب و برق و تلفن ماه قبل با ماه مسوولیتصورت ايجاد تفاوت معنادار بین قبض

انداز مابه التفاوت هزينه ايجاد شده، به عنوان پاداش به کودک داده شود تا در قلک خود يا حساب پس
 خويش بگذارد.
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 تشویق تعیین اهداف اقتصادی به كودک

 دهند، از کودکی به ویمی حساب و کتابی را در اختیار فرزندشان قراراولیايی که پول زياد و بی
گذر، در آينده دچار برنامگی گذران ايام کند و البته در اين رهرجی و بیآموزند که او با ولخمی

هايی شود که زندگی وی را به تزلزل بیندازند. بنابراين حتی اگر اولیای کودکی متمول هستند، خسران
بايد برای تربیت اقتصادی )و همین طور تربیت عاطفی، فرهنگی و اجتماعی کودکشان(، در دادن 

 ها را فاسد نسازد.کودک آن ،های مالی فراوانمالی به کودک خود دقت داشته باشند که امتیازهای امتیاز

 
 
 
 
 
 
 
 

آورد که از کودک خود بخواهند می های محدود به کودک، اين امکان را برای اولیا پديدارايه بودجه
به عنوان مثال، وقتی کودکی  بندی الزم را داشته باشند.ريزی و بودجهبرای اهداف اقتصادی خود برنامه

 است خواهد، بايد به وی گفت که خود وی موظف به تأمین قسمتی از بودجه دوچرخهمی يک دوچرخه
انداختن ارضای برخی های خود و به تأخیر و برای تأمین سهم خويش، الزم است که با مديريت هزينه

سهم خود از هزينه دوچرخه را تأمین کند تا  هايش، دست به جمع کردن پول بزند تا بتوانداز خواسته
 اولیا با تکمیل بودجه دوچرخه، آن را برای وی ابتیاع کنند.

نگارنده نیک به ياد دارد که وقتی کودکش نسبت به حفظ و حراست ابزار آالت خانه )نظیر اره، 
 انه گم کرده يا جاها را در بیرون محوطه خداد و به سادگی آننمی چکش و انبردست( حساسیت به خرج

گذاشت، وقتی از کودکش خواست تا قسمتی از هزينه ابزار گم شده را بايد خودش پرداخت کند، می
 گم نشدند!هیچ وقت ديگر جديد، های تهیه شده ابزار

 انداز كردنترغیب كودک به پس

های ها و خواستنیازانداز کردن، از ارضای انداز کردن امر مهمی است، به اين معنا که آدمی با پسپس
گذرد که فهم اين مسأله انتزاعی برای کودکانی که می تر در آينده،موجود خود برای تحقق اهدافی مهم

دهد، می از تفکری عینی برخوردار هستند و منطق آنان در برخورد عینی و عملی با مسايل پاسخ
انداز کردن، اين رفتار را ت دادن به اهمیت پس. از اين رو اولیا بايد بکوشند تا با عینییستن پذيرامکان

 از آن را برای وی جا بیندازند.کردن در کودکشان نهادينه کرده، استقبال 
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هايش را توان در ابتدا از کودک خواست تا قسمتی از پولمی انداز کردنبرای ترغیب کودک به پس
ح بر آن است که قلک به شکلی باشد که کودک جمع به قلک خودش بیندازد و البته در اين زمینه ترجی

هايش را درآن به عیان ببیند. به همین ترتیب قلکی که امکان باز و بسته شدن داشته باشد، شدن پول
 بهتر است.

 
 
 
 

 
 
 

 
انداز حد معینی در هفته يا ماه، آنان نیز به عنوان تواند به کودک خود بیان دارند که با پسمی اولیا

ای که دارد هايش، زودتر به خواستهدهند تا کودک با جمع کردن پولمی ه، به کودکشان پاداشجايز

 .1)مثالً خريد يک کتاب مصور و چند بعدی يا اسباب بازی( برسد

                                                           
 ام برای کودکان )که تا حدودی در غرب رايج است(،تیاو صندوق يا دستگاه ایبه نظر نگارنده تهیه ابزارهايی مانند گ .0

آورد، در حالی که تر از آن که واجد آثار مثبت باشد، واجد آثار منفی است و اسباب توجه افراطی کودک به پول را فراهم میبیش
وی بعدها همه چیز را خالصه در مسايل مالی  بايد در تربیت مالی کودک توجه نسبی کودک را به مسايل مالی معطوف کرد تا

 و پول نبیند.
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انداز در بانک باز کنند و در اين قسمت توانند برای کودکشان حساب پسمی در سطحی فراتر، اولیا
 اندازی پستربیشافی کودک يا به مسابقه گذاردن اين که کدام فرزند پول انداز کهم با تشويق پس

اندازشان ممکن کند، کودکان خود را به رقابت در اين زمینه وادارند. بالطبع کودکان برای ارتقای پسمی
مد های متفرقه خانه يا ارايه خدمات به اطرافیان، درآمدی نیز کسب کنند که اين درآاست با انجام کار

 انداز آنان افزوده گردد.تواند به پسمی هم
کند و به اين ترتیب بر می انداز آنان سود پرداختتوجیه عینی کودک درباره اين که بانک به پس

 افزايد.می انداز کودکگردد، امر الزمی است که بر میزان انگیزه پسمی انداز آنان نیز افزودهمیزان پس

 كودکگاهی به قرض دادن گاه

 شان ممکن است پول کم بیاورند، در حالت اخیر اولیاگاهی کودکان برای خريد وسايل مورد نیاز و عالقه
 توانند به کودک قرض بدهند تا مفهوم قرض گرفتن برای کودک جا بیفتد.می

 
 
 
 
 
 

و به اين شود مادران عاطفی، قرض بدون بهره به فرزندشان بدهند می البته در شرايط اخیر پیشنهاد
ترتیب مفهوم قرض الحسنه را نیز برای کودکشان جا بیندازند، اما پدران در جريان قرض دادن به 

ها عمل کرده، میزانی بر پول قرض گرفته شده کودک بیفزايند تا کودک دريابد که کودک، نظیر بانک
جا های بیگرفتن تواند از قرضقرض گرفتن ممکن است چندان نیز به صالح وی نباشد و بايد تا می

 خودداری و پرهیز کند.
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 هاآموزش مدیریت كردن هزینه

اولیا بايد تالش کنند تا در درجه نخست کودکشان را از مسايل اقتصادی نترسانند )و مثالً با وجود 
ای در اين جهت از خود نشان ندهند( و در درجه بعد، خودباوری خسران، در برابر کودک عجز و ناله

 مالی را در کودکشان نهادينه کنند. کفايت
رساندن کودک به سطحی که در امور مالی کفايت نسبی و خودباوری به دست بیاورد، منوط به ياد 

توانند با می های کودک توسط خودش است. به اين معنا که اولیادادن و آموزش مديريت کردن هزينه
د تا اين پول را صرف خريد تنقالت مورد عالقه، اسباب ارايه مقداری پول ماهانه به فرزند، از او بخواهن

انداز کند. اگر چه کودک ها و تفريحات و البسه خودش کند و مضاف بر اين، مقداری نیز پسبازی
هايش اعمال تجربه بودن، نتواند مديريت الزم را بر هزينههای نخست به دلیل بیممکن است در ماه

ها و های خويش، از کاالها و خواستهه بايد برای تحقق حداکثر نیازيابد ککند، اما به تدريج درمی
تواند برای خريد می برخوردارند، استقبال کند. به عنوان مثال، کودک ترکمهايی خدماتی که از هزينه

اش، با کمک اولیا، قیمت آن را از اينترنت و چند مرکز خريد مختلف بگیرد و سپس در تبلت مورد عالقه
 رد خريد تبلت مورد نظرش اقدام کند.مو

ها و خدمات مختلف، بايد بیاموزد که تحقق برخی از وجو درباره هزينه کاالکودک در کنار جست
هايش، به خريد کاالی مورد های خود را بايد به تعويق بیندازد و پس از جمع کردن پولخواسته
 اش اقدام کند.عالقه

بینند، کفايت می هايشان آموزشرتیب در مورد مديريت هزينهکه به اين ت 01کودکان نسل دهه 
ای ارزشمند زندگی اقتصادی بعدی آنان را مالی خويش را باور کرده، اين خودباوری به مثابه سرمايه

 تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

 های خیرخواهانهترغیب كودک به هزینه كردن در امور و كار

گردد که بالطبع در اين نگاه، می باز ویداف به جسم آدمی و رفاه و لذّات بینی مادی، همه اهدر جهان
زند. اما در ديدگاه الهی، فرد در عین مسوول بودن در برابر خود و می تحقق لذّات فرد، حرف اول را

اش، در برابر جامعه و همنوعان و حتی ساير عوامل زيست محیطی خود مسوول و موظف است، خانواده
های فردی فرد، بايد وجهی ها و خواستهگیری الهی، در کنار توجه به نیازين در اقتصادی با جهتبنابرا

 شوند(، قايل شد.می های دينی عیال اهلل شمردهبرای ديگران )که از منظر آموزه
های فقیر يا هايش به انسانهای خیرخواهانه و بخشیدن قسمتی از پولترغیب کودک به انجام کار

ها يا کمک به آسیب ديدگان باليای طبیعی و نظاير آن، امر مطلوبی است وی در جشن عاطفه شرکت
 که به تربیت نوعدوستانه کودک و آدم بار آمدن وی خواهد انجامید.

 ها برای جراحی يک بیمار کلیوی پول جمعنگارنده يک بار وقتی متوجه شد در محله مسکونی آن
هايشان را به فردی که برای بیمار هايشان را شکسته و پولاست تا قلککنند، از سه فرزند خود خومی
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برای آن که اين عمل موجبات تکدر خاطر  ،کرد، بدهند. اما از سوی ديگرمی کلیوی پول جمع
زمان در خفا به فردی که وجوهات اهالی محل را برای بیمار مورد نظر فرزندانش را فراهم نیاورد، هم

خواست تا با پولی که نگارنده در اختیار وی قرار داد، سه هديه ارزشمند از جانب  کرد،می گردآوری
خود دلزده نشده، خودش برای فرزندان نگارنده تهیه کند تا فرزندان وی از عمل خیرخواهانه و انسانی 

 ، مبادرت ورزند.به ادامه اعمال مشابه

 
 
 
 
 
 

 ترغیب كودک به كارآفرینی
 کنند.می اندکی به انجام آن اقدامامر مهمی است که اولیای ،رين واقع شدنتشويق کودک برای کارآف

تشويق کودک به اين که از وسايل دور ريختنی و به درد نخور، برای خودش اسباب بازی درست 
ای هنری تهیه کند که به اولیا يا اطرافیان خود بفروشد )نظیر تهیه يک تابلو با پیچ و کند، يا وسیله

های اضافی به های اضافی و يا تهیه يک شیی هنری سه بعدی با چوبی اضافی يا با تکمههامهره
های خراب شده عنوان شیی دکوری(، يا تشويق فرزند به تهیه يک اسباب بازی جديد از اسباب بازی

های محل و تهیه اسباب های خراب بچههای خودش يا خريد اسباب بازیقبلی يا تعمیر اسباب بازی
ها به دوستان و آشنايان يا تالش برای به فروش رساندن وسايل های جديد و فروش مجدد آنبازی

هايی است اضافی و زايد خانه )نظیر شیرآالت خراب شده يا فلزات زايد( با کمک اولیا، از جمله فعالیت
 ها مبادرت ورزند.توانند به انجام آنمی که کودکان

 
 
 
 
 
 
 
 

های خارجی را به کودک سری از تمبرهای مختلف و يکهای کشوراز سکه نگارنده وقتی برخی
ها زده ها و فروش تمبرخردسالش داده بود، ناگهان متوجه شد که کودکش دست به تجارت با سکه

فروشد که از او خواست تا در اين می های محلرا به قیمتی بسیار گران به بچه ی اخیرهااست و سکه
 انصاف را داشته باشد!جهت رعايت 
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 تجربه شکست اقتصادی

و ارزشمند تواند برای کودک آموزنده می گونه که موفقیت برای کودک آموزنده است، شکست نیزهمان
کودکان خود بهراسند، بنابراين دادن اختیار و امکان خوردن باشد، به اين معنا که اولیا نبايد از شکست 
 ت وی نیز بینجامد، مفید بوده، ترس کودک از شکست راعمل به کودک که ممکن است به شکس

تهیه يک تبلت برای خودش است، ممکن است با وجود  در صددريزد. به عنوان مثال، کودکی که می
اندکی تر دست بزند که پس از تر، به خريد يک تبلت ارزاناصرار اولیا مبنی بر خريد يک تبلت با کیفیت

 گردد.می رتیب کودک متحمل خسارتمصرف، خراب شده و به اين ت
ها آن قدر پولدار نیستند که اشیای ارزان را آموزند که آنمی تجربه اخیر و تجربیات مشابه به کودک

کیفیت هست که المثل کنايه از خراب شدن پی در پی اشیای ارزان قیمت و بیبخرند )و اين ضرب
 گذارند(.می تر روی دست خريدارانیمتقی تا تهیه اشیای با کیفیت و گرانتربیشهزينه 

توانند دست به طرح مفاهیمی مانند تورم، بورس، ريسک می اولیا در سطوح باالتر آموزش کودکانشان
 .اقتصادی و نظاير آن برای فرزندشان بزنند که اين مباحث در سطوح سنی باالتر قابل طرح هستند
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های اقتصادی به های ارتباطی پیشرفته در آموزش رفتارآموزشی فناوری اما در اين میان نقش
 نیز مهم است. 01نسل دهه کودکان خردسال 
های ارتباطی جديد حکايت از آن دارد که در پژوهش در زمینه نقش آموزشی فناوری بررسی ادبیات

منظر اقتصادی صرف  گذاری در امر کودکان پیش دبستان، حتی اگر ازدرجه نخست اهمیت، سرمايه
و در درجه بعدی اهمیت،  است شاننگريسته شود، متضمن فوايد بسیاری برای آنان و جامعه

ای که از آن برخوردارند، به شدت های ارتباطی جديد به دلیل جذابیت و اثرات آموزشی گستردهفناوری
ر سبب شده است که برخی از مورد توجه مخاطبان، از جمله کودکان پیش دبستان قرار دارند و همین ام

های کودکان پیش دبستان برآيند تا نیاز تربیشوجوی هر چه های فناوری، از سويی به جستشرکت
ساده سازی کاربری از  در صددگسترش بدهند و از سوی ديگر را های خويش در اين زمینه تولید

 .یستندن اينترنت برای کودکان خردسالی برآيند که قادر به نوشتن
ها به وقوع های ديجتیال با محوريت تجارت، تحول ديگری است که در عرصه تهیه بازیرشد بازی

بهینه به اولیای مناسب و های اقتصادی تواند با گزينش مناسب، در امر آموزش رفتارمی پیوسته است و
ی گرايهای ديجیتالی که در جهتی عکس، به مصرفکودکان خردسال کمک کند، هر چند بازی

ها زنند، زياد هستند و برخی از شرکتمی های اخیر، از جمله کودکان پیش دبستان دامنمخاطبان بازی
خود، حتی حاضر به زير پا نهادن اخالق انسانی در ارتباط با کودکان،  تربیشبرای تأمین سود هر چه 
 هستند.خود و جامعه جهانی نوجوانان، و جوانان جامعه 

و گسترش  01نسل دهه های ديجیتال در آموزش کودکان ت، از اثرات بالقوه بازیدر ادامه در اين قسم
که در  از اثرات مضامینی ترهای بعدی کتاب، بیشهای ديجتیالی تجاری ياد خواهد شد و در عنوانبازی

 صدد بارآوردن کاربران به صورت يک مصرف کننده صرف و افراطی هستند، ياد خواهد شد.
ها گذاریهای فراوانی است. اين سرمايهسطح کودکان پیش دبستان متضمن بهره گذاری درسرمايه

تواند به کودکان در ابعاد مختلف عقیدتی، فرهنگی، می پذيرد،می پیروی کودکان صورتکه در سن ديگر
 گذاران، هدايت کند.ان را در راستای اهداف سرمايهاسی و حتی اقتصادی جهت ببخشد و آناجتماعی، سی
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گذاری روی کودکان اما اگر بحث خود را در اين قسمت صرفاً معطوف به اثرات اقتصادی سرمايه
گذاری روی اين کودکان قابل توجه است. به گزارش ايسنا از پیش دبستان کنیم، آثار اقتصادی سرمايه

موزش ابتدايی وزرات گردهمايی مشترک مديران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونین آ
های ديگر، در های انجام شده در کشورپژوهش آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش، با استناد به

گذاری در مقطع پیش دبستان، بازدهی کند که به ازای هر دالر سرمايهمی سخنرانی خويش عنوان
 (.0/5/0404دالری محقق شده است )ايسنا،  4-01اقتصادی 

ها و پیش برند و يا در مهدمی هايشان به سرکه يا در خانه 01نسل دهه کودکان  برای آموزش
هايی که برای اين ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونتوان از بازیمی اند،ها ثبت نام شدهدبستانی

 ن دارند کههای انجام شده حکايت از آپژوش اند، استفاده شايانی داشت. برخی ازکودکان تهیه شده

و  (2114، 1)اوبلینگرهای ديجیتالی به مثابه يک ابزار بالقوه قدرتمند آموزشی نگريست توان به بازیمی

، 2)هوههای مورد نیاز کودکان در جامعه را به آنان ياد داد های ديجیتالی، برخی از مهارتدر گذر بازی

 ، ب(.2101
ها های انجام شده، اين بازیپژوهش ه است که طبقهای ديجیتالی چنان زياد و گستردجذابیت بازی

و همکاران،  3اند )توبیاسنه تنها در سطح کودکان دشوار نیز مؤثر واقع آمده و يادگیری آنان را ارتقا داده

های زندگی به کودکان دارای مشکالت ذهنی نیز خوب و موفق عمل (، بلکه در آموزش مهارت2105

 (.2101اران، و همک 4اند )نظیرزادهکرده

های ديجیتالی، نتیجه کاهش شکاف يادگیری بین کودکان اقشار ضعیف اقتصادی با اقشار قوی توسط بازی

 (.2102، 6و تو 5گران ديگر مورد تأيید واقع شده است )لیپژوهش مهم ديگری است که توسط برخی از

های ينی کاربری از فناوریآفرهای انجام شده در سطح ملی يا خرد نیز از تحولپژوهش برخی از
اند. به عنوان گردد، ياد کردهمی های ديجیتالی در کودکان محققارتباطی جديد که از گذر انجام بازی

جويان اين ای کالن، به جمعی از پناهدهد، دولت انگلیس در پروژهمی ( گزارش2100) 7مثال بوسلی

های د، کمک مالی ارايه کرد تا آنان به تهیه فناوریکشور که فاقد وسايل ارتباطی جديد و پیشرفته بودن
جويان با کاربری از داد، پناهمی های انجام شده نشانارتباطی جديد اقدام ورزند. نتايج بررسی

ها در عمل تغییرات معناداری در زندگی خود و وجوی اينترنتی، پست الکترونیک و مانند آنجست

                                                           
1. Oblinger, D. G. 

2. Huh, Y. J. 

3. Tobias, S.  

4. Nazirzadeh, M. J. 

5. Lee, L. 

6. Tu, X. 

7. Bosley, S. 
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 ( انجام دادند، گزارش2102) 2و لورنته 1وهش ديگری که پاسنیکپژ شان پديد آوردند. درخانواده

ساله بودند، مورد حمايت قرار گرفتند تا برخی از  2-2خانواده که دارای کودکانی  00دهند، می
گران پژوهش ها کاربری داشته باشند.های ارتباطی جديد )نظیر رايانه و تبلت( را تهیه و از آنفناوری
های داشتند، کاربری از فناوریمی های مورد بررسی به صراحت بیاناولیای خانواده دهند،می گزارش

های آموزشی ها استفادهها از اين فناوریاخیر برای آنان و فرزندانشان مفید بوده است و کودکان آن
 اند.زيادی داشته

حدی است که  های ارتباطی جديد در سطح کودکان خردسال درشدت عالقه و جذابیت فناوری

ساله مورد  01-02گردند، کودکان می پژوهشی خويش يادآور (، در گزارش2101) 4و آالن 3گريملی

 های ارتباطی پیشرفته بودند.بررسی آنان غرق در کاربری از فناوری
های ارتباطی های تولید کننده فناوریهايی که از آن ياد شد، سبب شده است که شرکتجذابیت

ها، دست های کودکان خردسال و تهیه محتوا برای اين نیاززمان با يافتن نیازکنند تا همجديد، تالش 
 قادر به کاربری از اينترنت شوند. هم سوادسازی کاربری از اينترنت بزنند تا حتی کودکان بیبه ساده

 سازد:می پژوهشی خود خاطرنشان ( در گزارش2100) 5لیف

شوند و اين در حالی است که موضوع چگونگی به ها میمهدکودکها به سرعت وارد محیط تبلت
ها، برای مربیان مهد امری ناآشنا است. از سوی ديگر کارگیری تبلت در امر آموزش در مهدکودک

رسانی ها، به خدماتهای آموزشی مهدکودکمند هستند تا با اطالع از نیازهای سازنده نیز عالقهشرکت
 های الزم ارتقا دهند.های آموزشی و وب سايتتر و تهیه برنامههايی مناسبتبلت خويش در چارچوب ارايه

، با اشاره به «سنجی گشت و گذار کودکان مهدکودک در اينترنتامکان»( نیز در مقاله 2102) 6لو

سازد، اينترنت ابزار يادگیری های جديد خاطرنشان میضرورت کاربری کودکان خردسال از فناوری
های خود را کشف کرده، مورد استفاده دهد تا ظرفیتبرای کودکان است، زيرا به آنان اجازه میمناسبی 

 آورد.قرار دهند. اما در اين میان نداشتن سواد، مانعی بر سر راه استفاده کودکان از اينترنت پديد می
با توجه به  دهد، يک مرورگر خاص برای تولید گفتار انسانیلو در ادامه مقاله خويش گزارش می
مهدکودک برای  011است و آزمايش اثربخشی آن، در سطح  کلمات موجود در صفحات وب تهیه شده

 ساله انجام گرفته است. 4-4کودکان 
های ديجیتالی )و های تجاری، امر مهمی است که در جريان تولید بازیآفرينی در تولید بازیتحول

 دد.گرمی ها( مالحظهها و پويانمايیکارتون

                                                           
1. Pasnik, S. 

2. Llorente, C. 

3. Grimley, M. 

4. Allan, M. 

5. Leif, M. 

6. Loo, A. 
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 ،دهدمی های ديجیتالی دارد، گزارشای که در زمینه رشد و توسعه بازی( در مقاله2102) 1سايکس

میلیارد دالر در سال برسد و در اين  4/00های ديجیتالی به فروش بازی 2100رسد تا سال می به نظر
جازی، از جمله های مبتنی بر جامعه و ترکیب معنادار واقعیت و مهای تجاری، بازیمیان بازی

 اند.ی يافتهتربیشهايی هستند که رشد و گسترش بازی

نفر از کودکان کالس سوم  05دهند، آنان در سطح می ( گزارش2102و همکاران ) 2گرسالفی

آموزان های آموزش تجاری را برای چهار ساعت در کالس درس رياضی، در اختیار دانشدبستان، بازی
های تجاری به کودکان اخیر، داللت بر آن داشت که کودکان عرضه بازیقرار دادند. بررسی نتايج 
 دادند. های انجام شده، در درس رياضی خود نیز پیشرفت و بهبود نشانضمن لذّت بردن از بازی

دهند، کاربران نخستین برنامه آموزش حسابداری که در جريان می ( گزارش2104) 4و وونگ 3سئو

شد، در نظرسنجی انجام شده، اين برنامه را جذاب و لذّت بخش توصیف می يههای ديجیتالی ارابازی

کنند که به آموزش کسب و کار می های ديجیتالی ياد( نیز از تهیه بازی2104) 6و مويا 5اند و کارنیزکرده

 پردازد. می به کودکان و نوجوانان

المللی دارد، از ررسی که در سطح مدارس بین( در ب2104) 7اما فراتر از آن چه از آن ياد شد، هانافورد

سازد، به زعم او در اين میان ياد کرده است. وی خاطرنشان می 8«فرهنگ سوم کودکان»گیری شکل

المللی که در مدرسه خويش به کسب و تجربه آن کودکان در کنار فراگیری فرهنگ خود و فرهنگ بین
اجتماعی جديدی  -جیتال، در عمل با رويکرد فرهنگیهای ديپردازند، در جريان کاربری از بازیمی

 زند.گردند که فضای جديدی برای شکل دادن به هويت کاربران خود رقم میمواجه می
داران را مسحور ها بايد اذعان داشت که وسوسه سود و پول، چنان برخی از سرمايهاما با همه اين

هايی که برای کودکان ، در برنامهتربیشر چه خويش ساخته است که آنان برای به دست آوردن سود ه
 تربیشو هر چه  تربیشکوشند آنان را تحريک کنند تا دست به مصرف می کنند،می و نوجوانان تولید

داران را تأمین کنند که البته زده، به اين ترتیب با مصرف کاالهای تولید شده آنان، سود مضاعف سرمايه
 اخالق اقتصاد لیبرالی، مهار شدنی نیست.ضای بیاين حرکت غیرانسانی در ف

                                                           
1. Sykes, J. 

2. Gresalfi, M. 

3. Seow, P. 

4. Wong, S. 

5. Carenys, J. 

6. Moya, S. 

7. Hannaford, J. 

8. Third culture kids 
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  هاحرفه از برخی شناخت جهت در اولیه هایآموزش دریافت -2-2

های خويش کودکان از ديدی عینی برخوردار بوده، به شدت تحت تأثیر عواطف )نظیر دختران( و هیجان
ی ديگرپیروی اخالقی هستند، از اين )نظیر پسران( هستند، از سوی ديگر کودکان خردسال واجد ويژگ

ها و خالصه ها، کارتونها، انیمیشنهای ديجیتالی با تصاوير، کلیپرسانه در برخورد بارو وقتی کودکان 
فرهنگی جايگزين که  هایمحصولگردند، در غیاب کاربری از های پرآب و رنگ غربی مواجه میفیلم

اند، تحت تأثیر القائات درست و نادرست ايه نشدهبه دلیل ضعف بسترسازی فرهنگی در جامعه ار
 گیرند.فرهنگی اخیر قرار می هایمحصول

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

باکس، تبلت، گوشی همراه، رايانه و های موجود در روی ايکسها و کارتونپويانمايیها، بررسی بازی
، خیاطی، پرستاری، کشاورزی، ها نظیر آشپزیای، حکايت از آن دارد، برخی از حرفههای ماهوارهکارتون

گردد که تعدادی از اين ها، در لفافه بازی برای کودکان مطرح میدامداری، فروشندگی و مانند آن
  ها برای کودکان خردسال مفید هستند.آموزش
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، مديريت رستوران فست 2، مديريت يک آشپزخانه سیار1های آشپزی )مديريت يک رستوران(در بازی

، کودک در نقش مدير يک رستوران، کافی شاپ يا آشپزخانه سیار ايفای 4کافی شاپو مديريت  3فود

 گردد:نیز در نقش يک پرستار کودک ظاهر می 5نقش کرده، در بازی پرستاری از بچه

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نويسد:های اين بازی میکمپانی سازنده بازی پرستار بچه در توصیف ويژگی
شما در نقش يک پرستار بچه هستید که بايد به مراقبت از کودکان پرداخته و به بهترين پرستار »

بچه دوست داشتنی و بامزه را  0های خود در اين زمینه استفاده کنید تا شويد. از مهارتبچه تبديل 
های کوچولوی کمی عصبانی و شیطان و پر انرژی داشته باشید. به داری کنید. روز خوبی با اين بچهنگه

 مهمانی کودکان نشان دهید که چگونه وقت خود را به درستی بگذرانند و دوستان آن ها را هم به اين
دعوت کنید. در اتاق خواب بچه ها يک چادر جادويی بزنید تا خرس کوچولوی خود را به پیک نیک 

ها انجام دهید. ببرند و بچه ها را برای اجرای نمايش در آن هدايت کنید و هزاران بازی جذاب با آن
داری کودکان، نگهداری کودکان بپوشید و با طراحی پوسترهای های خود را برای نگهبهترين لباس

ها حمام گرمی فراهم کنید و به های خود را در زمینه سرپرستی کودکان ارتقا دهید. برای بچهمهارت
ها را به اتاق خواب ببريد، پیش از آن درگیری است تا غذا دادن! بچه تربیشها غذا دهید، البته اين آن

  .برسند که پدر و مادرشان
 تار بچه به شرح زير است:پرس های بازیبرخی از ويژگی

 ،های پرستار بچه برای کاراکتر خودامکان پیوستن به کلوب پرستاران بچه و انتخاب بهترين لباس

                                                           
1. Cooking dash 

2. Kitchen scramble 

3. My burger shop 

4. My café: Recipes& amp, stories 

5. Baby sitter mania 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4595-COOKING-DASH-2016.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4316-Kitchen-Scramble.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/6818-Babysitter-Mania-Kids-Game.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/6478-My-Cafe-Recipes-Stories.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4368-My-Burger-Shop-2.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4595-COOKING-DASH-2016.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4595-COOKING-DASH-2016.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4368-My-Burger-Shop-2.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4368-My-Burger-Shop-2.html
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 .توانید برای خودتان تبلیغ کنیدها میامکان طراحی پوسترهای پرستار بچه که با آن
 .هاب بازیها سر جايشان در اتاق اسباامکان مرتب کردن و گذاشتن تمام اسباب بازی

 .ها، حل معما، نقاشی و خیلی کارهای ديگرامکان بازی با بچه
 .های شنی با بچه ها در حیاط خانهامکان درست کردن قلعه

 .ها در صورتی که به خودشان در حین بازی کردن صدمه بزنندامکان خوب کردن حال بچه
 .گذارندها با هم میهايی که بچهامکان داوری کردن در مسابقه
 !ها و خرس پشمالو در اتاق خودشانامکان پیک نیک رفتن با بچه

های رنگی برای درست کردن صحنه تئاتر توانید از پتو و روبانمیشما ها! امکان تئاتر بازی با بچه
 !استفاده کنید

 کردن. ها برای تئاتر بازیها و آماده کردن آنهای مختلف به بچهامکان پوشاندن لباس
 .هاباشک بازی کردن با بچهامکان قايم 

ها، اگر موقع غذا خوردن با غذا به هم حمله ها و غذا درست کردن برای آنامکان حمام کرن بچه
 !«شان شويدزود مانع ،کردند

 
 

 
 
 
 
 

هايی که ساله، در جريان مصاحبه خويش با اثرپذيری از بازی 4ساله و صبا، الناز و شايان  5نیکای 
ها برايشان پديد آمده است، به ای که در اثر کاربری از همین بازیز عاليق حرفهکاربر آن هستند، ا
 اند:شرح زير ياد کرده

 کنم.های مامانم آرايشگاه بازی میمن با مو»
 گری رو دوست داری؟آريشنیکا تو  -

 «.گر بشمخوام آرايشآره. می
 صبا خانم تو تبلت داری؟ -»

 ستیا فرق داره. آره دارم، ولی تبلت من با تبلت
 چه فرقی داره؟ يه يعنی،چه طور -

 تبلت من آموزشیه.
 تبلت آموزشی چیه؟ -

 کنه.ها کمک میبه بچه

http://getandroid.ir/download/game/casual/6818-Babysitter-Mania-Kids-Game.html
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 کنه؟ی کمک میچه طور -
 ده فکر کنن.ياد می

 توی تبلتت چی هست؟ -
 گری، باربی.های دکتری، بازی مغازه، بازی آرايشبازی

 بازی دکتری چه شکلیه؟ -
 «.ديمزنیم، صدای قلبشو گوش میشو آمپول میيه آدمی هست، دست

 الناز خانم تو دوست داری شبیه چه کسی باشی؟ -»
 السا.

 چرا شبیه السا؟ -

 خوام مثل اون پولدار بشم.چون می
 ی پولدار بشی؟چه طور -

 خوام سالن مد بزنم، بعدش برم از ترکیه لباس بیارم!می
 کنی اين طوری پولدار بشی؟تو فکر می -

 «.شم، حتماً پولدار میآره
 کنی؟شايان تو با گوشی مامانت چی بازی می -»

 .موتور ماشین سواری، بازی جنگی،
 بازی جنگی دوست داری؟

 .رهآ
 چرا؟ -
ها رو دزد من دوست دارم پلیس بشم، کشیشون،بعد می دم بدها خون میاد،آزنی از دهن خه میآ

 .بکشم
 خوب اگر پلیس نشدی؟ -

 سرعتی بشم.راننده ماشین 
 خوب اگر راننده ماشین سرعتی نشدی؟ -

 «.موتور داشته باشم
)در مورد شايان الزم به ذکر است که او وقتی در پارک ديده بود که پسر ديگری متعرض دوچرخه او 

های های رسانهمسأله عمق تأثیرپذيری شايان از بازیشده است، اقدام به زدن وی کرده بود که اين 
 نماياند(.یديجیتال را م

های ديجیتالی، با های جديد و انجام بازیفناوری در گذر کاربری از 01نسل دهه چه کودکان  اگر
های اخیر همه در يک سطح قرار گردند، اما بايد توجه داشت که حرفهها آشنا میبرخی از حرفه
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دن، در تخالف با فرهنگ ها نظیر خوانندگی، نوازندگی، رقاصی و مانکن بوگیرند و بعضی از حرفهنمی
 ها است.بومی کودکان کاربر بازی

 نويسد:(، در کتاب زندگی از افق ديد باربی، برتز و السا، در همین ارتباط میمنتشر نشدهمنطقی )
های باربی و برتز در مواجهه با اطالعات دريافتی از باربی و برتز، کودکان و نوجوانان کاربر عروسک»

شود به نظر شما، اند که وقتی از آنان پرسیده میها دست يافتهاين عروسک به يک تصويری کلی از
، «آهنگساز بودن»، «نوازندگی»، «خوانندگی»حرفه، شغل و کار باربی و برتز چیست، آنان باالتفاق از 

 «.کنندبودن باربی و برتز ياد می« مانکن»و « مدل»و « رقاص بودن»
شناسان يک ديدگشتالتی( توسط کودک، بايد و به تعبیر رواندرباره به دست آوردن يک ديد کلی )

ها بندی کلی در آنسری از اطالعات اولیه، دست به يک جمعکودکان پس از برخورد با يک ،متذکر شد
چه  کنند. به عنوان مثال، اگرهای فرارويشان برخورد میهمان مبنا با پديده زنند و از آن پس برمی

های متعدد اين الگوی ها و پويانمايیها و کارتونها، بازیونی باربی در عروسککارت –الگوی عروسکی
شناس، دامپزشک، کارتونی به صورت کانديد رياست جمهوری، فضانورد، دانشمند ديرينه -عروسکی

باربی با آالت و ادوات  موارد طرحها ظاهر شده است، اما کثرت نگار و مانند آنورزشکار، روزنامه
رساند ها، کودک را به جايی میگرايی، دوست جنس مخالف و نظاير آنگرايی، تجملی، مصرفموسیق

کند، که در برداشت کلی خويش از باربی، او را يک خواننده، رقاصه، مانکن، مدل و يا نوازنده ادراک می
های ژستنه يک کانديد رياست جمهوری، دانشمند، فضانورد و مانند آن، به عبارت ديگر، با وجود 

اولیای کودکان را به اشتباه  ،هايی نظیر باربی دارند )و همین مواد ممکن استای که الگوروشنفکرانه
نگار شدن و مانند آن انداخته، تصور کنند با خريد باربی برای فرزندشان، از وی دامپزشک شدن، روزنامه

ها های ديجیتالی، کارتونسال کاربر بازیها در ذهن کودکان خردگیرد(، ماحصل آنچه اين الگورا فرا می
سازند، چیزی جز غرق شدن در لذّات جسمانی، خودخواهی و های باربی نهادينه میو پويانمايی

هايی که از طريق گرايی و در يک کالم دنیاگرايی نیست. البته اگر خانواده در برخورد با الگومصرف
گردد، از حالت انفعال خارج شده، برخورد فعالی دکشان عرضه میها به کوها و پويانمايیها، کارتونبازی

بندی کلی داشته باشند، کودک به دلیل ديگرپیروی که از اولیای خودش دارد، ممکن است به جمع
 متفاوتی برسد که منطبق با القائات خانواده يا اطرافیان خودش است.

آنچه از آن ياد شد است. در اين مصاحبه مشاهده  ساله، نمود بارزی از 0نور مصاحبه زير نگارنده با مه
، طبق القائاتی که به وی شده است، الگوی باربی را استای مذهبی نور که متعلق به خانوادهشود مهمی

های شناختی که از سوی نگارنده در طول مصاحبه کند و با وجود تعارضالگوی نامطلوبی ارزيابی می
ديد و ادراک کلی خودش را حفظ کرده، حاضر به عدول از برداشت شود، باز هم برای وی مطرح می

 شود.کند، نمیکلی خود که به سان يک فیلتر ذهنی برای وی عمل می
 شناسی؟نور خانم، تو باربی رو میمه -»

 گه باربی بده!آره، يه باربی داشتم، ولی معلممون می
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 ه کاره هست؟کنی باربی چشناسی، فکر میخوب، تو که باربی رو می -
 شن !باربی خواننده هست، مردم جلب صداش می

 تونه باشه؟به نظر تو باربی ديگه چه کاره می -
 کنه!ره پیش مردها دالی میصورتش خوشگل هست، می

 دن؟!مگه آدم بره پیش مردها دالی بکنه، مردها بهش پول می -
گیره، در خارج اين طوری ، پول میرقصه، اون وقت از مردی که اونجا رئیس هستنه، با مردها می

 کنه!ها کارشون فرق میگیريم، اونهست، مثل اين که ما يه جايی پول می
نور خانم، اين چیزهايی رو که تو می گی، خودت ديدی يا بهت گفتند يا اصالً خودت فکر خوب مه -

 کردی؟
 نه، خودم فکر کردم.

 ای ممکنه بکنه؟!باربی چه کارهای ديگه -
پای کامپیوتر بنشینه و کارخوبی نکنه و همش بگه و بخنده، اون همش پای اينترنت يا تلفن  شايد

تونیم کار کنیم. شايد هم کنه، ما نمیگند، اين خیلی سروصدا میها میهست، اون وقت بقیه آدم
 بندازنش بیرون!

 شه يا نه؟ای مشغول کار میاون وقت باربی جای ديگه -
خنده تا به رئیسش گزارش ندن. ا گر هم رئیسش خیلی کنه، آروم میور میوجيه ذره خودشو جمع
 ده!خنده، کمی بهش حقوق میبینه اون همش میمهربون باشه، وقتی می

 کنه؟اگر رئیس باربی مهربون نباشه، باربی اون وقت چه کار می -
کاغذهاش رو حروم  نويسه وممکنه بنشینه، چیزی بنويسه يا نقاشی کنه، اما چیزهای خوبی نمی

 کنه!می
 ديگه باربی ممکن هست چه کارهايی انجام بده؟ -

ممکن هست کارهای عادی ما رو بکنه، مثالً منشی کسی بشه، منشی يک دکتر، اما کارش رو 
 ده!درست انجام نمی

 چرا؟ -
 پوشه، مردم ازشگه من قیافم خیلی خوشگله، من بايد رئیس خودم باشم. يا لباس کرمی میمی

رن موهاشون رو اون جوری موهاش هم قشنگ هست، همه می شه،گیرند، مد سال میامضاء می
 کنند.می

 کنه؟ديگه باربی چه کارهايی می -
 کنه، از بیرون براش غذا میارند.بینه، آشپزی هم نمیشینه، تلويزيون میتوی خونه خودش می

 دونی از بیرون براش غذا میارند؟از کجا می -
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ده، هنرپیشه هم هست، باربی يه من معروف شدم و هنرپیشه شدم، کار خونه رو انجام نمیگه می
 دن، چون قیافش خوب هست!کنه، بهش پول میپالن فیلم رو بازی می

گه من بايد رئیس خودم کنه خوشگله، مدل موش قشنگه، لباسش هم قشنگه، میباربی فکر می
 باشم!
 د رئیس خودشون باشند؟!خوانهای خوشگل میمگه همه آدم -

گند من خوشگلم، چه سودی برای مردم داره، اگه برای اونا عشوه و ناز کنیم چی ها مینه، بعضی
 خواند خودشون خوشگل باشند.شه، مردم میمی

 به نظر تو باربی مردم رو دوست داره؟! -
 شايد نداشته باشه، برای درآمد ممکن هست پیش مردم بره، بهشون بخنده!

 جويی کردن توی زندگی خودش هست يا نه؟اربی اهل صرفهب -
 نه!
 جويی نیست؟کنی باربی اهل صرفهچرا فکر می -

کنه خودش رئیس آب هست و زياد مصرف کنه، فکر میکنه آب زياد مصرف میاون فکر نمی
 کنه!می

 های فقیر رو دوست داره؟!به نظر تو باربی بچه -
گه، کنه، میده، بعد بچه رو پرت میه باشه، ولی پول نمیهاشون رو دوست داشتشايد بعضی

 خوام پول بدم.نمی
 کنه؟کنی چرا باربی بچه فقیر رو پرت میفکر می -

 گه من خوشگلم، از آدم به اين معروفی نبايد پول بگیری!می
وقت  اگر بچه فقیر پول نداشته باشه چیزی بخره و گشنه بشه و بخواد از گشنگی بمیره چی، اون -

 کنه؟!باربی بهش کمک می
 گه اون يه آدم معمولیه، من به اون چه کار دارم!بازم فکر نکنم! می

 شند؟هايی که باربی رو دوست دارند، مثل اون میکنی بچهتو فکر می -
ها هايی اومده، بچهکنند، اآلن يه کلهکنند باربی خوب هست، مثل اون آرايش میها فکر میبچه

ها رو به گند اگه اين کِرمقشنگ شده، خودشون می چه قدر گند،ن رو آرايش کنند، بعد میتونند اومی
 ها و ابروهای باربی برچسب هست.شند. چشمشیم، ولی خوشگل نمیخودمون بمالیم، خوشگل می

 ها و ابروهای باربی برچسب هست؟يعنی چی چشم -
 چسبونند!ی چشم باربی میکشند، هر کدوم قشنگ شد، روها چشم و ابرو میبعضی

 شه؟! باربی کور نمی -
 زنند.نه، باربی چشم نداره، روی اون برچسب می

 های باربی برچسب هست؟!دونند چشمها میبچه -
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 ترها آره!کوچولوها نه، بزرگ
 ها رو دوست داره؟باربی حیوان -

 های ملوس، مثل سنجاب و سگ پشمالو داره!آره، اون سگ، حیوون
 های خوشگل رو دوست داره؟باربی سگچرا  -

سگ پشمالو قشنگ هست، اما برای ما نجس هست! گوشت خوک را هم خدا گفته حرام هست، اما 
 خورند.اونا می

 مونند؟!های باربی واکسن بزنند، باز نجس میاگر سگ -
 آره!

 خره؟!لباس میبه نظر تو باربی توی هر ماه، چند تا  -
 هايی بخره که قیمتش خیلی زياد باشه!! شايد هم کم بخره، اما لباسصدتا، نه شايد پنجاه تا

 مثالً قیمتش چند هست؟ -
 خره!دوزی شده میهای سنگشايد يک میلیون تومن، مثالً لباس

 به نظر تو باربی خوش سلیقه هست؟ -
 شايد باشه!

 هايی باربی خوش سلیقه هست؟در چه زمینه -
 ده!کنم اگه روسری ببینه، اونو جرش می، اما فکر میپوشاک، وسايل خونهلباس، کفش، 

 چرا؟ -
 چون به حجاب اعتقادی نداره!

 کشه؟!به نظر تو اگه باربی نقاشی بکشه، چی می -
رقصه، کشه، مثالً باربی در يک سالن، در يک قلب طاليی نشسته، يا میهای خودش رو میخیال

 کشه!ب نمیتونه بکشه، اما باحجاباالخره هر چیزی رو می
 کشه؟!چرا باحجاب نمی -

 چون اون مسیحیه، به دين خودش اعتقاد داره!
 دونی باربی به خدا اعتقاد داره؟از کجا می -

 شايد دروغ بگه!
 ی رفتار بکنه؟چه طورگه آدم دين مسیحی می -

ند، گهاشون میپزن، اما بعضیهاشون برای امام حسین نذری میآره، دو نوع مسیحی هست، بعضی
 شی!ری بهشت، با رسول اهلل هم نشین میتا شیعه بکشی، می 5

 ها هست؟باربی کدوم يکی از اين مسیحی -
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دونست امام حسین کی هست، حداقل دست مستش رو دونه کی هست، اگر میامام حسین رو نمی
جدی! نذری  ده، اما نه نذریهايی هست که نذری میکشه! اون از مسیحیپوشوند. اما آدم هم نمیمی

 ها می ده!زنه، به آدمريزه، بهمش میده! مثالً يه خورده نخود و لوبیا تو قابلمه میالکی پلکی می
 کنه؟ی فکر میچه طورها به نظر تو باربی راجع به امام -

 «هايی مثل ما هستند!کنه اماما چهارتا خوبی کردن، اما آدمفکر می
تالتی کودکان کاربر باربی است، به اين معنا که کودکان با مصاحبه اخیر به خوبی بیانگر نگاه گش

همان مبنا، به سادگی خالءهای اطالعاتی خويش را پر کرده، روی  دريافت تصويری کلی از باربی، بر
ساير ابعاد و زوايای پنهان زندگی وی به سادگی قضاوت کرده، خالءهای اطالعاتی خود را برای رفتار 

نور کمبود اطالعاتی خود در مورد مسیحیان را در گونه که مهتعبیر ديگر همان کنند. بهباربی، پر می
جريان مصاحبه خود با اطالعات اولیه خويش از فرق اسالمی تکمیل کرده است، خالء اطالعاتی خويش 

ای که از باربی به مبنای اطالعات اولیه از رفتارهای اخالقی، نوعدوستانه و زيست محیطی باربی را بر
ست آورده است، پر کرده و به صرف داشتن يک عروسک باربی، او را فردی غرق در مصرف و د

اعتقاد توجه به اخالق و نوعدوستی و بیزدگی، بی قیدی، عدم احساس مسوولیت اجتماعی، بیمصرف
 کند.های دينی، توصیف میبه ارزش

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارتونی که  -های عروسکی، در برخورد با الگو01نسل دهه  اما اگر اولیا و اولیای تربیتی کودکان
های اخیر نداشته باشند، کودک طبق گردند، برخورد فعالی با الگوها به کودک ارايه میتوسط رسانه

ها دارد، به ديد کلی مورد نظر خود رسیده، طبق همان ديد با بندی کلی که خودش از اين الگوجمع
های زير از کودکان يک مهد کودک پردازد. مصاحبهها مییل آنمسايل فرارويش برخورد کرده، به تحل

بندی کلی های مختلفی از باربی و برتز، در جمعاخذ شده است. اين کودکان با وجود برخورد با جلوه
اندک، جريان کلی موجود در باربی و برتز را که دنیاگرايی تام و تمام است را خويش با کنار نهادن موارد 
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رده، باربی )و برتز( را نه يک دامپزشک، روزنامه نگار، ورزشکار يا دانشمند، بلکه يک خواننده، ادراک ک
 اند:نوازنده موسیقی، مدل، مانکن و مانند آن ديده

 «.باربی مايکن )مانکن( هست. من دوست دارم مثل باربی يک مايکن بشم»
 «.ی خارجی شومدوست دارم مانند باربی خواننده»
 «.کنه، من دوست دارم از اون رقص باله ياد بگیرمص باله میباربی رق»
 «.ساز استباربی يه آهنگ»
 «.شغل باربی خوانندگی هست»
 «.برتز شغلش رقص و زيبايی است»
 «.برتز يک خواننده معروف است»
 «.شغل برتز مدل لباسه»
 «.من فکر می کنم برتز يه مدله»

 

 
 
 
 
 
 

کوشند با پا نهادن ها برای خودشان، میربی، برتز، السا و مانند آنکودکان پس از الگو قرار دادن با
کند، در گونه که الگوی مورد عالقه آنان، عمل میجای پای اين الگوها، مسیر آنان را بپیمايند و همان

سالی خويش مانکن، مدل، خواننده، نوازنده، رقاصه و نظاير آن بشوند که بالطبع هضم اين مسأله بزرگ
 های ايرانی دشوار است.خانوادهبرای 

  مجازی فضای از اقتصادی كاربری با نسبی آشنایی -2-3

کنند که گاهی اولیا يا خواهر و برادر کودکان پیش دبستانی در برخورد با فضای مجازی مالحظه می
در موارد  تر آنان با استفاده از اين فضا، دست به خريد لوازم مورد نیاز يا مورد عالقه خويش زده،بزرگ

ديگری ممکن است لوازم اضافی خود را با استفاده از فضای مجازی به فروش برسانند، از اين رو متوجه 
 توان از فضای مجازی به شکل خريد يا فروش، کاربری اقتصادی داشت.شوند که میمی
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رفیت فضای مجازی ساله، شواهدی از شناخت ظ 4 و باران ايلیا ساله و سوگل، 5اظهارات آريوی 
 دهد:جهت خريد لوازم مورد نیاز توسط کودکان را به دست می

 آريو تا حاال از اينترنت هم برای تو چیزی خريدن؟ -»
 آره.

 چی خريدن؟ -
 کفش.

 کی برات خريد؟ -
 مامانم.

ردين و آريو دوست داری دوباره مامانت از اينترنت کفش بخره يا با مامان و بابات با هم برين و بگ -
 کفش بخرين؟

 مامانم بگیره.
 چرا دوست داری مامانت از اينترنت بگیره؟ -

 ترن.آخه خوشگل
از با هم بیرون رفتن و کفش خريدن  تربیشيعنی تو کفشی رو که مامانت از اينترنت گرفته،  -

 دوست داری؟
 «.آره
 شه؟مامانت به اينترنت هم وصل می -»

 آره.
 تو هم ياد گرفتی؟ -

 آره.
 کنه؟هايی از اينترنت میخوب وقتی تو هم کنارش هستی، چه استفاده -

 «.خرهخونه. تازشم از اينترنت برام لباسای خوشگل میمی کنه، چیزیآهنگ دانلود می
 تا حاال ديدی مامانت از اينترنت استفاده کنه؟ -»

 آره.
 کنه؟خوب چه کارهايی می -

 «.خره براممثالً لباس می
 اطرافیان تو تا حاال چیزی از توی اينترنت خريدن؟ -»

 آره. 
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 چی مثالً؟ -
 يکی از دوستام از ديجی کاال عروسک کیتی خريده بود.

 خودش تنهايی؟ -
 .«نه، با مامانش

های از فضای مجازی احتمال دارد، انگیزه تربیشهای دبستان در جريان کاربری کودکان در سال
های دبستان ممکن است فضای مجازی بیابند، به عنوان مثال، کودکان در سالديگری برای کاربری از 

ها و يا وجوی وسايل مورد نیاز خويش در فضای مجازی برآيند و يا مالحظه سايتشخصاً به جست
رسند، اين انگیزه را پیدا کنند که خودشان نیز وارد عرصه اقالمی که در فضای مجازی به فروش می

دهد، برخی از کودکان ( در مورد کودکان دبستانی گزارش می0405کی شوند. منطقی )الکترونی تجارت
ها با ديدن فرضاً دارند، آنهای خويش بیان میهای سوم، چهارم دبستان به بعد در مصاحبهاز کالس

سالی خود سايت مد بزنند و يا با ديدن فروش اشیايی اند که در بزرگمند شدهيک سايت مد، عالقه
مانند دستبند سنگی که در فضای مجازی به معرض فروش گذاشته شده بودند، اقدام به تهیه موارد 

 اند.مشابه کرده و با کمک اطرافیان آن را برای فروش در معرض ديد ديگر کاربران قرار داده
ای هيکی از تجربیات موفق در آموزش رفتار اقتصادی به کودکان و نوجوانان که در برخی از کشور

گذاری و تجارت است که اين مسأله بعضاً با پذيرد، تالش برای ياد دادن قواعد سرمايهجهان صورت می
ای در انگلیس، به هر شاگردی فضای مجازی نیز گره خورده است. به اين معنا که به فرض در مدرسه

ذاری کرده و از آن سود گشود تا با پول دريافتی سرمايهشود و از شاگردان خواسته میپوند داده می 01
 اند.شاگرد انگلیسی در اين برنامه شرکت داشته 111/25، 2104ببرند. در سال 

آموزان دبستانی، طرح بانک مدرسه لتی با هدف آموزش اقتصاد به دانشدر تايلند، يک سازمان غیردو

اندازی کرده راه مدرسه تايلند را 41در  2115، از سال 1«مدرسه من يک بانک هم هست»را با عنوان 

آموزان را در دستور کار خود قرار داده است. است و هدف رسیدن به يک میلیون حساب بانکی دانش
توانند پول خود را در بانک مدرسه بگذارند و از طريق اينترنت وارد حساب بانکی آموزان اخیر میدانش

 .2خودشان بشوند

ای با عنوان هفته پول برگزار اد به کودکان، هفتهدر اقدام مشابهی مدارس هلند برای آموزش اقتص
های اقتصادی خود را از آشنا شده، توانايی تربیشآموزان در اين هفته با مديريت پول کنند تا دانشمی

 3 دوره مدرسه ارتقا بدهند.

 
 

                                                           
1. My school is a bank 

 . ويديوی ارايه شده در آپارات دات کام.0400/ 22/0سايل مالی و اقتصادی به کودکان و نوجوانان. آموزش م .2

  .22/02/0404سايت خبری تحلیلی عصر ايران  4 .
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و پسران با  ای که در اين قسمت الزم به يادآوری است، تفاوت نسبی رفتار اقتصادی دختراننکته
 هم است.

پذيری های جامعه(، در گزارش پژوهشی خود با عنوان مطالعه و تحلیل الگو0402باللی و همکاران )
 نويسند:اقتصادی کودکان شهر همدان، می

از دخترانشان در  تربیشوالدين بررسی شده از همه طبقات و با همه نوع تحصیالت پسران خود را »
خواهند و از دختران پول می تربیشکردند که پسران گذاشتند و تأکید مید میهای اقتصادی آزافعالیت

اندازه خواهند و از دريافت پول به پول می ترکمشوند، در حالی که دختران از گرفتن پول خوشحال می
 «.شوندها خوشحال نمیپسر

به لحاظ کاربری از  ( نیز در بررسی تطبیقی که بین دو جنس2111) 2و مونتاگینر 1وان ولسوم

دهند، به طور کلی مشارکت زنان در اشتغال به میزان قابل ها و اشتغال داشتند، گزارش میفناوری
چه زنان  تر از مردان است و اگر، همین طور سهم مديريتی آنان پايیناستتر از مردان توجهی پايین

های مهندسی، خاصه علوم م آنان در رشتهاند، اما سهسهم خود را در آموزش عالی ارتقا و افزايش داده
 اندک است.رايانه 

( هم در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که تفاوت 0402روالند لوی )به نقل از باللی و همکاران، 
ی ترکمجنسی خاصی در دانش اقتصادی کودکان وجود دارد و دختران نسبت به پسران درک اقتصادی 

 دارند.
ی اعمال کنند تا آنان تربیشرسد اولیا بايد در ارتباط با دختران خانواده، تالش از اين رو به نظر می

های اقتصادی مناسب توجیه و ترغیب شوند و در درجه در درجه نخست اهمیت نسبت به انجام رفتار
ها را نخورند و ملعبه دست دوم اهمیت فريب تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم موجود در فضای رسانه

 نشوند.ها آن
های غیرمستقیم، های الگوبرداری از رفتار اولیا و آموزشتوجیه کودکان و آموزش آنان به شیوه

تواند در ارتقای های اقتصادی فضای مجازی بیش از پیش آشنا ساخته، میکودکان را با ظرفیت
 های اقتصادی کودکان به شدت مؤثر واقع آيند.ها و رفتارآموزش

                                                           
1. Van Welsum, D. 

2 . Montagnier, P. 
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 كودكان نیكارآفری تشویق -2-4

ای ساالن جامعه به عنوان مسألهدر جهان امروز، مقوله تربیت خالق و کارآفرين کودکان تا بزرگ
 اساسی در سطح جوامع مختلف بشری مطرح شده است.

 
 
 

 
 
 
 
 

بخشد و وی را قادر به می پذير و متفاوتخالقیت از جهتی به سبب آن که به آدمی تفکری انعطاف
انديشمندان جامعه قرار دارد و از گران و پژوهش سازد، مورد توجهمی م و حل مسألهچالش با شرايط مبه

تواند می گیرد ومی جهت ديگر به دلیل آن که در بروز و نمود عینی خود پايه نوآوری و کارآفرينی قرار
 گرفته است. ای را برای جامعه رقم بزند، مورد توجه سردمداران جامعه قرارتحوالت اقتصادی گسترده

گويد. العاده خالقیت در جوامع آتی سخن می(، با استفاده از تمثیلی، از اهمیت فوق0004) 1سوريانو

تا يکی دو قرن پیش، تنها مردم قلیلی »دارد: وی با مورد مقايسه قرار دادن سواد و خالقیت، بیان می
خواندن و نوشتن، مهارت پیچیده و  توانايی خواندن و نوشتن را داشتند و اعتقاد عموم بر آن بود که

توانند از اين توانايی، برخوردار باشند. مشابه همین اعتقاد در حال خاصی است که تنها مردم اندکی می
در حال حاضر مردم اعتقاد دارند، افراد اندک  اگر چهحاضر در مورد خالقیت وجود دارد. به اين معنا که 

، اما به زودی روزی فراخواهد رسید که تمامی مردم خالقیت و و قلیلی از ويژگی خالقیت برخوردارند
ها ياد ها دانسته، از آن به مثابه ضرورتی برای زندگی انسانخالق بودن را حق طبیعی تمامی انسان

 «.خواهند کرد

(، بعد از گذشت بیش از يک دهه از بیان سوريانو، با تأکید بر بیان وی، در مقاله 2114) 2ديويس

های خالقیت و نوآوری تبديل به شعار روزمره زمانه ما شده امروزه، بحث» سازد،رنشان میخويش خاط
 «. است

                                                           
1. Soriano de Alencar, E. M. 

2. Davies, T. 
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ترسیم و تدقیق  در صددگران زيادی متوجه آن شده، اهمیت خالقیت سبب شده است که پژوهش
 ها، ارتقایآموزش خالقیت از سطح سنی پیش دبستان کودکان برآيند که يکی از جديدترين اين روش

 باشد.های جديد میخالقیت کودکان در ارتباط با فناوری

 ساله داشتند، برای مدت سه ماه، 4-5(، در بررسی که در سطح کودکان 2104و همکاران ) 1آرنوت

پد در اختیار آنان قرار دادند تا از آن کاربری داشته باشند. بعد از اتمام اين دوره، مقايسه گروه آی
پد برخوردار بودند( وگروه کنترل )که از امکان اخیر آی عمل بازی و کاربری ازآزمايشی )که از امکان 

 در صددهای خالق، بهره بودند(، نشان داد که کودکان گروه آزمايشی، ضمن دست زدن به بازیبی
 های ابتدايی خويش هستند.گردآوری داده برای پژوهش

( نیز در گزارش پژوهشی خويش از 2104) و همکاران 3( و امین الرعايا2104و همکاران ) 2مارش

اند. از همین رو های ديجیتال در افزايش خالقیت کودکان ياد کردهنقش مثبت و مؤثر کاربری از رسانه
های اخیر، بر ضرورت توجه اولیا کودکان و مسووالن جامعه به قرار برخی از محققان با توجه به يافته

ها و ذخاير فرهنگی اند تا آنان با دستاوردزندان تأکید داشتههای ديجیتال در دسترس فردادن رسانه
 تری وارد مدرسه شوند.گسترده

مسأله  گران با توجه به عاليق وافر اتحاديه اروپا به خالقیت و نوآوری، به بررسیبرخی از پژوهش
بر آن دارد های انجام شده، داللت آموزش خالقیت در دوران پیش دبستان پرداختند. بعضی از بررسی

گران با احصای مواردی که بین آموزش علوم و خالقیت، همبستگی مثبتی وجود دارد، از اين رو پژوهش
که در علوم مطرح شده، با خالقیت مناسب دارند )مانند بازی و اکتشاف، حل مسأله، پرسش و 

به موارد اخیر، در عمل کنند با دامن زدن وگو و همکاری(، پیشنهاد میکنجکاوی، استدالل، انگیزه، گفت
های توان امیدوار بود که خالقیت کودکان پیش دبستان که در جريان آموزش علوم، تحت آموزشمی

 (.2105و همکاران،  4از قبل خواهد شد )کارمین تربیشگیرند، اخیر قرار می

کاربر  ها بر افزايش يا کاهش خالقیت کودکانمطالعات انجام شده در ارتباط با تأثیر فناوری
های انجام شده در اين زمینه، ها، حکايت از نتايج متفاوتی دارد، به اين معنا که غالب پژوهشفناوری

های ارتباطی جديد بر میزان خالقیت و خالق عمل کردن کودکان تأکید دارند که کاربری از فناوری

ها از سويی با ، زيرا فناوری(2104و همکاران،  7پیک، الف؛ مک2101، 6، هوه2112، 5افزايد )اوهارامی

های گسترده برای ارايه انبوهی از اطالعات به کودکان کاربر و از سوی ديگر به دلیل ايجاد امکان عمل

                                                           
1. Arnott, L. 

2. Marsh, J. 

3. Aminolroaya, S. 

4. Cremin, T. 

5. O'Hara, M. 

6. Huh, Y. J. 

7. McPake, J. 
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کودک )نظیر تولید موسیقی، تکمیل داستان و مانند آن(، شرايط مناسبی برای خالق عمل کردن 
از اثر منفی منتشر شده اما معدودی از مقاالت آورد، های ارتباطی جديد پديد میکودکان کاربر فناوری

ها ( زيرا فناوری2110، 2و کريستی 1کنند )جانسونها ياد میها برخالقیت کودکان کاربر فناوریفناوری

 گذارند.فرصتی برای خالق عمل کردن آنان در محیط بیرون باقی می

ست که اگر کودکان در حد اندکی از پذير ارسد حل تعارض اخیر به اين صورت امکاناما به نظر می
ها و فعالیت ها نشوند، در جريان کاربری توامان از فناوریها برخوردار باشند و غرق کاربری از آنفناوری

تر عمل کنند، اما اگر کودکان به شکل افراطی به توانند خالقخالق و سازنده در جهان بیرون، می
ها با مسحور ساختن آنان به خود، امکان کاربری بهینه و مناسب را ها بپردازند، فناوریکاربری از فناوری

از آنان سلب کرده، با وابسته کردن کودکان و يا ايجاد ترس، اضطراب، احساس بدشکلی بدنی و مانند 
تواند به منکوب کردن خالقیت آن در کودکان، در عمل در مسیر رشد و تعالی آنان مانع پديد آورده، می

 ند. آنان بینجام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Johnson, J. 

2. Christie, J. 
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زمان با تالش در جهت تربیت خالق کودکان، تربیت کارآفرين آنان نیز های اخیر، همطی سال
 های مختلفی در اين جهت صورت پذيرفته است. مدنظر قرار گرفته است و تالش

 
 

 
 
 
 
 

 

رار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن ها ق، اولین بار مورد توجه اقتصاددان1مقوله کارآفرينی

 اند.های اقتصادی خود مورد بحث قرار دادهشانزدهم میالدی تاکنون به شکلی کارآفرينی را در نظريه
پذيری جان استیوارت میل کارکرد و عمل فرد کارآفرين را شامل هدايت، نظارت، کنترل و مخاطره

 کرد.پذيری معرفی میفرين را مخاطرهدانست و عامل متمايز کننده مدير و کارآمی

                                                           
1. Entrepreneurship 
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فرانک نايت کارآفرين را به عنوان عنصر اصلی هر نظامی معرفی کرد. وی عدم قطعیت را عاملی 
دانست و معتقد بود که در هر کسب و کار، موقعیت منحصر به فردی گیری میجدا نشدنی در تصمیم

ر ارزيابی نتايج احتمالی آينده به کار برد. توان دحاکم است و تناوب نسبی رويدادهای پیشین را نمی
توان از طريق بازارهای بیمه تعديل کرد، اما اين گیری را میهای قابل اندازهطبق نظر وی، مخاطره

کند. کسانی که در شرايط عدم قطعیت شديد به اتخاذ مسأله در خصوص عدم قطعیت صدق نمی
ها را نیز به شکل شخصی بپذيرند. چنین افرادی یمپردازند، بايد پیامدهای کامل آن تصمتصمیم می

کارآفرين، يعنی صاحب کسب و کار هستند، نه مديران حقوق بگیری که در خصوص مسايل جاری و 
 کنند.گیری میروزمره تصمیم

دانست که نقش وی فرد کارآفرين را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می 1ژوزف شومپیتر

 های تازه از مواد است.ايجاد ترکیب عبارت از نوآوری يا
فهوم کارآفرين جدا کرد. از --کنند را از مشومپیتر نقش مديران و افرادی که کسب و کار ايجاد می

های زير کارآفرينی است: ارايه کااليی جديد، ارايه روشی جديد در فرايند ديد وی هر کدام از فعالیت
جديد و ايجاد هرگونه تشکیالت جديد در صنعت. فرد کارآفرين تولید، گشايش بازاری تازه، يافتن منابع 

 بايد در اين میان، صاحبان سرمايه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خويش متقاعد سازد.
ها است، غافل هستند و از سوی ديگر از هايی که پیش روی آنکرزنر معتقد بود مردم غالباً از فرصت

 شوند.اند، خوشحال میتوجه بودهه آن بیها که تا ديروز بروشن شدن اين فرصت
هاست. بنابراين به نظر کرزنر، مشکل اصلی اقتصاد هر جامعه نشأت گرفته از عدم درک فرصت

ها را درک کرد. به اطالعات بیشتری در مورد ترکیب و ترتیب عوامل الزم است تا بتوان اين فرصت
 آور و کشف نشده.های سودعبارت ديگر کارآفرينی يعنی آگاهی از فرصت

 
 

 
 
 
 
 
 

های متفاوتی مطرح اند، نقطه نظردر تبیین عواملی که در تربیت کارآفرين افراد و جوامع مؤثر بوده
پردازان، روی عوامل اجتماعی و برخی روی عوامل فردی در تربیت افراد شده است. برخی از نظريه

 اند.کارآفرين تأکید داشته

                                                           
1. Schumpeter, J. 
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انجام شده، جمع هر دو عامل اجتماعی و فردی در تربیت افراد کارآفرين با توجه به مطالعات میدانی 
گفته، در تربیت کارآفرين کودکان تأکید . از اين رو بايد به هر دو عامل پیشاستنقش مؤثر و ذی

 . 1داشت

گران به اين امر بررسی ادبیات پژوهشی کارآفرينی در سطح جهان نیز حکايت از عطف توجه پژوهش
 دارد.

های سوئد، امکان و يادگیری کارآفرينی در پیش دبستان»(، در مقاله 2105و همکاران ) 2نسولندراي

دهند، وب سايت آژانس ملی آموزش و پرورش ، گزارش می«های مشارکت فعال کودکانمحدوديت
های اين کشور خواسته است که آموزش کارآفرينی و کارآفرين سوئد از مسووالن و مربیان مهدکودک

 ن کودکان را از مهدکودک شروع کنند.شد
 انديشه تربیت افرادی کارآفرين از مهدکودک،چه آغاز  سازند، اگرگران اخیر خاطرنشان میپژوهش

ها، ممکن است با کاربری بهینه فناوری آيد، اما با توجه به تحوالتای بلند پروازانه به شمار میانديشه
 ايل آمد.از اين فرصت، به تحقق خواست اخیر ن

ما در حال رفتن به مهدکودک هستیم، بنابراين »ای با عنوان (، در مقاله2101) 4و الوسون 3تولنتینو

های فردی و اجتماعی دهند، با هدف ارتقای آموزش، گزارش می«های کسب و کار نیاز داريمبه کارت
هر شده و با مربیان و های متفاوتی ظاشود که در نقشکودکان مهد کودک، از کودکان درخواست می

شود تا آنان هايی که به کودکان داده میوگو کنند. برخی از کارتکودکان ديگر در همین زمینه گفت
 طبق دستورالعمل کارت، هويت جديدی به خود بگیرند، و مثالً در نقش يک کاسب نقش ايفا کنند.

 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

                                                           
روند، اما از آنجا که در کتاب حاضر، با وجود آن که در تربیت افراد کارآفرين، هر دو عامل خانواده و جامعه مهم به شمار می. 0

اند، در اين قسمت تکیه رآفرينی کودکان پیش دبستان مدنظر است و کودکان پیش دبستان خیلی در جامعه وارد نشدهآموزش کا
 گیرد.بحث را روی عوامل فردی گذاشته، با توجه به عوامل خانوادگی، تربیت کودکان کارآفرين مورد بحث قرار می

2. Insulander, E. 
3. Tolentino, E. 

4. Lawson, L. 
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 سه اصل مهم بايد مورد توجه قرار بگیرد. برای تربیت کودکان کارآفرين در سطح پیش دبستان،
ای است که وی فردی خودمدار نباشد و در تحلیل جهان هستی، اصل نخست تربیت کودک به گونه

ای باشد تنها و تنها خودش را نبیند و همه چیز را معطوف به خودش نخواهد. اگر تربیت کودک به گونه
های ی داشته باشد و خود را نه تنها در برابر انسانمدار بوده، احساس مسوولیت اجتماعکه فردی جمع

ديگر، بلکه در برابر ديگر عوامل زيست محیطی نیز مسوول بداند، در آن صورت فرد کارآفرين، در 
ها، حاضر به کسب سود نخواهد سالی حتی به بهای تخريب زيست محیط و آسیب يا کشتار انسانبزرگ

خود را در برابر ديگران و هستی مسوول احساس کنند، سبب خواهد  ای کهها به گونهبود. تربیت انسان
 تربیششد که اگر فردی کارآفرين نیز شد، افق کارآفرينی خود را محدود در سود و کسب سود هر چه 

نداند، بلکه قله نهايی کارآفرينی خويش را رسیدن به امکاناتی بداندکه با آن خیر، رفاه و سعادت 
 تی عوامل زيست محیطی خود را رقم بزند.های ديگر و حانسان

اصل دوم و سوم، تربیت خالق کودک )به عنوان يکی از عوامل مؤثر در کارآفرين واقع شدن فرد( و 
 ها ياد خواهد شد.تک آنتربیت کارآفرين کودک هستند که در ادامه از تک

کودک، الگويی عملی از  های افراد خالق دربرای تربیت خالق کودک اولیا بايد ضمن ايجاد ويژگی
های خالق ديگر برای خالق عمل کردن خود در برابر فرزندشان مطرح کنند. مضاف بر اين، معرفی الگو

 کودک و تشويق عملکرد خالق وی از ديگر مواردی است که توجه بدان ضرورت دارد.
تشويق مواردی نظیر متفاوت انديشدن و به چالش کشیدن افکار مرسوم توسط کودک، 

پذيری، تحمل ابهام و بارش فکری در مواجهه با مسايل مختلف و کوشش در حل مسايل به ريسک
شود. به همین ترتیب اولیا های مطلوبی است که در افراد خالق مالحظه میای عقالنی، از ويژگیشیوه

کرده،  بايد برای تربیت خالق کودکشان، تالش کنند، الگويی خالق از خودشان در برابر کودک ترسیم
 به نمايش بگذارند. 

قیمت ديگری است که اولیا نبايد از آن غافل باشند، به های خالق در محیط خانه، امر ذیانجام بازی
های های خالق برای فرزندانش، ضمن برگزاری المپیکعنوان مثال، نگارنده در جريان طرح بازی

ها با ارايه بازی ابداعی خودشان، خواست تا آنمختلف در خانه، از هر يک از فرزندان خود می
ها را بین خود و اولیا به مسابقه بگذارند و در نهايت نفرات اول، دوم و سوم المپیک ای از بازیمجموعه

 نفره( مشخص گردند. 5)از جمع خانواده 
داستان و قصه برای کودک، امر مهمی است که همچون  پوششهای خالق ديگر در طرح الگو 

، 0412شود کودکانی که در دوران ديگرپیروی اخالقی )منصور، ودکان نشسته، سبب میبذری در دل ک
ها با ابهت برند، با الگو قرار دادن افراد خالقی که برای آن( خويش به سر می0410منصور و دادستان، 

 د.های مشابه، گام در مسیر آنان بگذارناند، سعی کنند با پیگیری رفتارو شکوه بسیار مطرح شده
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جهت تربیت کارآفرين کودک، مشابه آنچه در تربیت خالق کودک از آن ياد شد، بايد اجرا شده، 
مضاف بر آن، کودک نسبت به کسب و کار و کسب درآمد در محیط خانه و به تدريج در سطح اطرافیان 

 و در بیرون تشويق شود.
ناپذير است، نقش الگويی اولیا در ويی اولیا کتمانگونه که در تربیت خالق فرزند، نقش الگهمان

ناپذير است و اولیای کارآفرين، در غالب موارد در تربیت فرزندان کارآفرين  تربیت کارآفرين فرزند ترديد
اند، خانواده کارآفرين، فرد را کارآفرين اند، به نحوی که بسیاری از افراد کارآفرين اذعان داشتهموفق بوده
 کند.تربیت می

های کارآفرين در داستان و نمايش و فیلم، امر مهم ديگری است که مفهوم کارآفرينی را طرح الگو
های عینی و ملموس برای کند. بالطبع هر چه اولیا در ارايه الگوبه شکل عمیقی در ذهن کودک ثبت می

 ت.ی داشته باشند، نتايج ارزشمندتری در اين میان خواهند گرفتربیشفرزند تالش 
در اينجا الزم به يادآوری است که برخی از کارآفرينان بزرگ، کسب و کار خود را در دوران کودکی و 

 اند.حتی پیش دبستان خود شروع کرده
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درباره کوری نیوس که در ، «اندبررسی کودکانی که دنیای کسب و کار را حیرت زده کرده»مقاله 

سالگی رسماً به عنوان يک  02خويش را شروع کرد و در سالگی کسب و کار کارآفرين  4عمل از 
 نويسد:کارآفرين در جامعه مطرح شد، می

های ساله است. احتماالً همه ما در اين سن مشغول تفريح و انجام سرگرمی02کوری نیوس اکنون »
يکی از در دهه اول زندگی خود  Mr.Cory's Cookiesايم. با اين حال کوری با تأسیس برند رايج بوده

مشهورترين کارآفرينان دنیا لقب گرفت. ماجرای جالب اين کودک از جايی شروع شد که استفاده از 
 اتوبوس برای رفتن به مدرسه، تبديل به يکی از زجرآورترين کارهای روزمره وی شد.

گويد: يک روز کوری از مدرسه بازگشت و به من گفت که ديگر قصد مادر کوری در اين باره می
اده از اتوبوس را ندارد و قصد خريد ماشین شخصی دارد. ابتدا حرف او را چندان جدی نگرفتم. به استف

 هر حال همه کودکان در اين سن و سال حرف های عجیب و غريبی را به زبان می آورند. 
با اين حال برخالف انتظار خانواده، کوری تابستان همان سال کار خود را با فروش شکالت در 

ن شروع کرد. تنها با گذشت چند ماه از آغاز کار، کودک شش ساله تصمیم به توسعه کسب و شامحله
ای بود که نیوس با آن رؤيای های خانگی ايدهکارش در کل نیوجرسی گرفت. فروش لیموناد و کیک

 انداز برای دوران تحصیل دانشگاهی را پرورانده بود.پس
الين و فروش آن Mr.Cory's Cookiesث افتتاح سايت های خانگی باعاستقبال مردم محلی از کیک

های خرده طیف وسیعی از کیک و کلوچه شد. نکته جالب اين که برند کوری در حال حاضر با شرکت
 )سايت فرصت امروز(.« فروشی معتبری از قبیل بارنیز نیويورک و پاتری بارن، همکاری دارد

 
 
 

 
 
 
 
 
 

بیايید کودکان خود را »های خودش با عنوان يکی از سخنرانیکامرون هرولد، کارآفرين موفق، در 
، به شرح زير به بیان خاطرات کارآفرينی خويش از دوران پیش از دبستان تا «کارآفرين بار بیاوريم

 سالی خود پرداخته است که حاوی نکات و ظرايف قابل توجهی است:نوجوانی و بزرگ
اين بود که من  ،دانستمیمچیزی که در آن سنِ کم من همیشه با مدرسه در کشمکش بودم. اما »

هايی فکر کنم ما فرصت پیدا کردنِ بچه بودم و عاشق کارآفرينی منعاشق پول و کسب و کار بودم. 
  !یمهدکه خصلت کارآفرينی دارند را از دست می
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 ربیت کنیم. کارآفرين تها رو ، اونکنیموکیلها رو بچهکه  ما بايد به جای اين ،کنممی من فکر
در حالی  «.هی، بیا دکتر يا وکیل بشو» :طور تعلیم داده که بگه سفانه نظام آموزشی دنیا رو اينأمت

 «.هی، کارآفرين باش» :گويدنمی هیچ وقت ،کسهیچ ،بريممی ما داريم يک فرصت را از بین که
 بینند و تصمیممی را در دنیای هايو شور و اشتیاق دارند يا نیاز کارآفرينان کسانی هستند که ايده

 گیرند که بايستند و انجامش بدهند و ما اين امکان را داريم که اون گروه از مردم اطرافمان کهمی
 خواهند اون رؤيا را بسازند، با خودمان همراه کنیم. می

تونیم می ،کارآفرين شدن معتقد کنیمی کنم اگر بتونیم کودکان را در سن کم، به ايدهمیفکر  من
، کسی هست که برای تصور کنیدکه رو هر آنچه که مشکل امروز ما هست را تغییر بديم. هر مشکلی 

ما چون  ،که اين ايده عملی نیست نه بگهتونمی کودکی کسیدوران در  البتهای داشته باشه. اون ايده
  .. .رسد.نمی انمبه نظر کاری که عملی نبودن مقدر نادان هستی آن

 که نبايد بکنند را آموزشهايی نشینیم و به کودکانمان کارمی اينه که ،کنیممی اکاری که م
دهیم که چگونه دنبال می ن ما به کودکانمان ياددهیم. دست نزن، گاز نگیر، فحش نده. همین اآلمی

ثل دکتر و مهايی ده که دنبال شغلمی يادها دونید، سیستم آموزشی به اونمی خوبی باشند، شغل واقعاً
 ... .حسابدار و دندانپزشک شدن و معلمی و خلبانی بروند

 نظیر ،تونند کارآفرين بشن. من در چند سازمان بین المللی مشارکت دارممی ولی کودکان هم
سازمان کارآفرينان و سازمان مديران جوان. من به تازگی در بارسلونا در کنفرانس جهانی سازمان 

 اشبا مدرسهکه ديدم مشاهده کردم،  را که کارآفرينی من در آن جا هر ،شرکت داشتممديران جوان 
 .. .مشکل داشته.

رو هايی کردم. من بچهمی تقلبها در امتحان و دزديدممی مقالهدر دوران تحصیل خودم من 
ن ، چرا که من يک کارآفريحسابداری من در دانشگاه رو انجام بدنهای کردم که تکلیفمی استخدام

 بودم!
کسب و کار ی و مخاطره هکنمی اندازی و ادارهفردی که تشکیالتی را راه» :تعريف کارآفرين اينه

، بنابراين کار من در به کارگیری ديگران برای انجام تکالیفم، به نوعی آدم «هپذيرمی را شخود
 کارآفرينی بودم.

، سعی تطابقی نداشتم ،شدمی دادهزمانی که پدرم فهمید که من با هر چیزی که در مدرسه آموزش 
رو به اين شکل  فرزندشکار رو در سن خیلی کم درک کنم. او هر سه و به من ياد بده که کسب  کرد

باشیم که بتونیم افراد ديگر هايی بار آورد که از به استخدام در آمدن متنفر باشیم و عاشق خلق شرکت
 را استخدام کنیم. 

روی تخت دراز کشیده بودم و من هفت سالم بود، من که بود زمانی ق به متعلمن،  کارآفرينیاولین 
تهیه زدم که ببینم برای می زنگ شهرمانهای با سیم بلند دستم بود و به خشک شويیهای يک تلفن

 :گفتبه من و آمد مادرم داخل اتاق  در همین هنگامدهند. می به من دستمزد چه قدرچوب لباسی 
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بريم » من گفتم: «بفروشی؟ها خوای چوب لباسی گیر بیاری که به خشک شويیمی از کجاآخه تو »
ی وتباز کردم. در برابر مادرم رو  های اونجاقفسه رفتیم زيرزمین و بعد «.زيرزمین يک نگاه بندازيم

من زمانی که  ،طور بود جمعشون کرده بودم. جريان اينمن هزارتا چوب لباسی بود که  تقريباً هاقفسه
رفتم و از می بازی کنم، در واقع در محله، خانه به خانهها با بچهتا رم میمن گفتم که می به مادرم
بفروشمشون. چون چند هفته  بعد ذارم وگدر زيرزمین ب ها روتا اون گرفتممی چوب لباسیها همسايه

دن. و می رای هر چوب رختیدو سنت ب تونی دستمزد بگیری. معموالًمی ،قبل مادرم به من گفته بود
 ،رفتم و اونا رو جمع کردممن من با خودم فکر کردم، خوب چندين نوع چوب لباسی وجود داره. بنابراين 

اين من چوب لباسی جمع کنم، ولی در هر صورت و خواست من برم نمیمادرم  دونستم کهمی لی منو
کرد. يکی به من سه سنت رو پیشنهاد داد و من شه مذاکره میها کار رو کردم و ياد گرفتم که با آدم

تونم کسری از يک می دونستم کهمی برای سه سنت و نیم قانعش کردم. من حتی در سن هفت سالگی
 بشه، ضرب دونستم که وقتی کسری از يک سنت، من میپردازنمی سنت رو هم بگیرم و افراد اون رو

، سه و به ازای هر يک از هزار چوب لباسیو  فهمیدمدر هفت سالگی اين رو من . هشمی مقدارش زياد
 سنت گرفتم.  نیم

و مجبور کرد که برم کسی رو ر فروختم. پدرم منمی خونه به خونههم من محافظ پالک ماشین رو 
 صورت عمده بفروشه. ه رو به من بها پیدا کنم که اين چیز

ماشین رو خونه به خونه گشتم و محافظ پالک می نه سالگی، در شهر سدبریسن در من 
های کار که برای اين مشتری خاطر اينه ب دارم، يادبه رو به وضوح ها يکی از مشتری منفروختم. می

از من فروختم و اون هیچ وقت می روزنامهيعنی من . ، اما نتیجه نگرفته بودممکرده بود هم ایديگه
و متقاعد کنم که از من يک محافظ پالک ماشین که اون ر کردمسعی میخريد. ولی من نمی روزنامه
من  «.محافظ پالک ماشین نیاز ندارمبه خوب، من » گفت:حرف زدم، اون به من اون وقتی با بخره. 
اون  «.شما دو تا ماشین دارين که محافظ پالک ندارن» گفتم: «.ماشین داريندو تا  ولی شما» گفتم:
بله، اين ماشین » اون گفت: «.اين ماشین مچاله شدههای يکی از پالک» گفتم: «.دونممی» گفت:
 تربیشه که ما يکی رو روی پالک جلوی ماشین زنتون تست کنیم تا ببینیم چه طور» گفتم: بعد «.زنمه

، بعد به خودم پالک دارندو تا  و هر کدوم دارن ماشیندو تا  اونادونستم که می«. اره يا نهمیدوام 
. اين کار رو بکنم تونستمبتونم بفروشم که ش بفروشم، حداقل يکیش رو به ارتااگه نتونستم چه گفتم،
 رو در سن کم ياد گرفتم. مسأله اين من 

های کتاب ،مانکردم. وقتی ده سالم بود، بیرون خانه يیالقیمی معاملههم کمیک های کتابمن 
 فقیرهای کمیک رو از بچههای رفتم و کتابمی تمام ساحل رو با دوچرخه منفروختم. می کمیک

فروختم. برای من می پولدارهای رو به بچهها ساحل و اونی رفتم به طرف ديگهمی خريدم و بعدمی
ارزان بخريد، گران بفروشید. شما تقاضا از کسانی داريد که پول دارند.  ،واضح بوداين مسأله يک امر 
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 ايد بهدارند. ب ها، پولثروتمندهای بچه، اما پول ندارندها ؛ اونفقیر بفروشیدهای سعی نکنید که به بچه
 . رفتها سراغ اون

بیلیون دالر در جريان  04رکود داريم. خوب، داشته باشیم. هنوز در اقتصاد آمريکا  در جامعهن اآل
 ست. برويد يک مقدار از اون رو نصیب خودتون کنید. من اين رو در سن کم فهمیدم. همچنینه

حسابی  ،کردممی بعد از چهار هفته که اين کار رومن فهمیدم که منابع رو نبايد آشکار کرد، چون که 
خرم و از اين که می رو از کجاها کمیکهای کتابفهمید که  هاپولدار چون يکی از بچه ،کتک خوردم

 راضی نبود.  ،دادمیبه من  ی روتربیشپول خیلی 
، ولی دوست نداشتم وروزنامه ررسوندن دم روزنامه برسونم. من حقیقتش من در ده سالگی مجبور ش

  «.اين کسب و کار بعدی تو هست» گفت:به من سالگی، پدرم  01در 
خواست که  نم ازپدرم رسوندم، و بعد می هم بايدرو بلکه يک روزنامه ديگه  ،اين يکی تنها نهمن 

کردم، و بعد فهمیدم که اين کار رو برسونه، من هم  روها يک نفر رو استخدام کنم که نصف روزنامه
گرفتم و برای همه می روها دست آوردنه. پس من انعام و پول روزنامهه منبع اصلی پول ب ،انعام

فقط بلد بود روزنامه رو برسونه. از اونجا  اما بچه روزنامه فروش ديگهکردم. می اين کار روها روزنامه
کسی يا جايی خواستم به استخدام نمیديگه در اين مقطع، من م پول در بیارم. تونمی فهمیدم که من

 دربیام. 
پدر من کارگاه تعمیر ماشین داشت و کلی قطعات ماشین در کارگاهش ريخته بود. اونجا فلز برنج و 

 خوای بکنی. گفتمی کاره با اينا چ ، پدر توپرسیدم پدرم ازمن . زيادی وجود داشتمس قديمی 
 «.شايد» اون گفت: «کسی حاضر نیست برای اونا پول بده؟ يعنی» خواد بندازشون بیرون. گفتم:می

ديدم که می ديدم. منمی يک فرصت هر چیزیمن در . سالم بود 01 فقط اون موقع ، منيادتون باشه
کردم و می جمعرو ها اين ،تعمیر ماشینهای رفتم و از کارگاهمی با دوچرخه، پول خوابیده هادر آشغال

 من اون زمانفروختم. می برد و من اونا رومی پدرم من رو به يک مرکز بازيافت آهن پارهها بعد يکشنبه
کرديم و از  سیسأسال بعد، ما شرکت بازيافت زباله رو ت 41که حاله. عجیب اين کردم اين کار بامیفکر 

 اين راه هم پول درمیاريم. 
و طوری درستش داشتم بررو  تکیساختم. من بالش ،سالم بود 00مانی که رو زها من اين جاسوزنی

کردند و به جاسوزنی نیاز داشتند. می ذاريد. چون مردم خیاطیگرو درونش بها د سوزنشمی کردم که
د. بنابراين تعداد زيادی از اونا رو با نانتخاب داشته باشحق بايد  افرادکه  بود ولی چیزی که فهمیدم اين

 «؟يا نه کنیدمی از من خريد» :گفتمنمی رفتم، ديگهها میای کردم و وقتی دم خونهقهوهرنگی پری اس
به من  مشتريانبود؛ بنابراين سن من کم « خواهید؟می روها جاسوزنی چه رنگی از اين» :گفتممی بلکه

سن همان رو در مسأله ن رنگ. من ايای يا بیوقتی که دو رنگ داريد، قهوه د. مخصوصاًنگفتنمی نه
 کم ياد گرفتم. 
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ولی  ست،ه ایهرحمانزنی عمل بیچمن دستی خیلی افتضاحه. بله، مثالً من فهمیده بودم که کار
رو بزنم و پول بگیرم، ياد گرفتم که درآمد ها چون من تمام تابستون مجبور بودم که چمن همسايه

اغ اين مشتری بیام و هر هفته از همون فرد دستمزد مجدد از يک مشتری عالیه. اين که من يک بار سر
 ،به يک نفر بفروشم. چون بعد از يک بار فروشرو بگیرم، بهتر از اينه که هر هفته يک گیره لباس 

ای شدم که در بفروشید. بنابراين من عاشق درآمد تکرار شوندههمون چیز رو به اون آدم تونید نمی ديگه
 ياد گرفتم. آن را سن کم 

گلف های ومدم. اجازه نداشتم که شغلی داشته باشم. من توپاطوری بار می ادتون باشه که من ايني
متوجه شدم که سیزدهمین تپه در  بعد من ،کردممی رفتم زمین گلف و اين کار روکردم، میرو جمع می
باال ببرند. پس من به راحتی از اون تونستند وسايلشون رو نمی و مردم ارهحفره بزرگ ديک  ،زمین گلف

کردم. می کن نداشتند رو حملنشستم و فقط وسايل افرادی که توپ جمعمی اونجا روی يک صندلی
 5زمان، دوستای من دادند. هممی بردم و اونا به من يک دالرمی رو باالها گلف اونهای من کیف توپ

اين » کردممی د. من با خودم فکردالر بگیرن 01کردند تا کیف يکی رو حمل کنند و می ساعت کار
بايد يک راهی  که آدم کلی کار کنه، معنی نداره . اين اصالً«ساعت کار کنی 5احمقانه است چون بايد 

 پیدا کنی که سريع تر پول دربیاری. 
رفتم و اونا رو می خريدم. بعدمی و کلی نوشیدنیرفتم خودمان میمغازه سر کوچه  به هر هفتهمن 

سفارش هفته بعدشون رو هم فروختم. اونا می ،کردندمی ورق بازیبا هم ای که ساله 11های به پیرزن
نوشیدنی پول  دو برابر پولها از اونرسوندم و میبهشون  روها اوندادند و بعد من نوشیدنی می به من

فقط  ،ارداد نداريدنیاز به قرشما . بودمتعلق به خودم داشتم که يک بازار به اين ترتیب گرفتم. من می
سراغ کس ها ن خانموبايد يک عرضه و تقاضا داشته باشید و مخاطبی که قبولتون داشته باشه. ا

 ومد، و من اين رو متوجه شده بودم. اچون از من خوششون می ،رفتندنمی ایديگه
کردم. ولی یم گلف جمعهای گلف رو از زمینگم شده های رفتم و توپمیمن در يک اقدام ديگه 

رفتن توی چاله و ها میتوپگفتم، چه احمقانه. می دنبال توپ گلف بودند. منها توی بوتهها بچهبقیه 
ها داشتم. اونرو برمیها خزيدم و توپمی ها،رفتم توی چالهمی من لیو فت،رنمی هیچ کس توی چاله

داشتم. ولی مشکل اينه که کسی توپ  توپ شد، چند صدتاانداختم و وقتی تموم میمی کیسهرو توی 
در من توپها رو سالم بود.  02 من اون موقع بندی کردم.خواست. پس همه اونا رو بستهنمی گلف قديمی

داشتم که اون موقع عالی بودن. اينا ای ديگههای شون کردم. من توپ، بسته بندیبندیسه نوع بسته
هر ها خوبی داشتم که ظاهر بدی نداشتند. اينهای تم. بعد توپفروخمیدو دالر هر کدوم رو به قیمت 

خريداران  فروختم ومیرو ها تا از همین توپ 51تا من ها سنت بودند و بعضی وقت 51کدام 
 استفاده کنند. خودشون برای تمرين ها تونستند از اين توپمی

فروختم، اين چیزيه که می عینک آفتابیمون خود مدرسههای م، به بچهرفتمیزمانی که مدرسه من 
کنید از دوستانتون پول می همیشه سعیشما چون  ،تو بدشون بیاد شه همه يه جورايی ازباعث می
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من  ،منع کرداز انجام اين ارزيد. من کلی عینک آفتابی فروختم و وقتی مدرسه من رو می بگیريد. ولی
رو ها اونفروختم و میها پمپ بنزينمسووالن رو به  هاک آفتابیو کلی از عین رفتممیها پمپ بنزين به

فکر . من عالی بودنتیجه کار به مشتريانشون بفروشن. های آفتابی من رو عینککردم که می مجبور
 سالم بود.  00 در اين زمان کنم

دونستید که یم تمام مخارج سال اول دانشگاهم رو از طريق فروش خانه به خانه قمقمه دادم. من
دونید شه توی قمقمه نگه داشت؟ که چی؟ آره، ولی میمیرو قوطی نوشابه دو تا  اونس نوشیدنی و 01

خريدند. عرضه، ها میقمقمه همه از اين رفتن،میمسابقه فوتبال ها برای تماشای آدمچیه؟ وقتی که 
برابر هزينه  5اونا رو به قیمت  بعد، مارک هم گذاشتمها قمقمه حتی برای اينمن تقاضا، فرصت بزرگ. 

 گذاشته بودم.  های قمقمهروهم عالمت دانشگاه رو من فروختم. می شخريد
يک خريم، ولی چرا برای اونا می ديم و براشون بازیمی هامون آموزشدونید ديگه ما به بچهمی
رو در اونا تقويت بکنه؟ چرا به که برای کارآفرينی الزمه هايی ايی خصلتهکه يه جور تهیه نکنیمبازی 

به خاطر اين که يک پنی رو انداختم  «بنف» يادمه در شهرمن هدر ندن؟  شون رواونا ياد نديم که پول
من سخت » گفت:پدرم م. برش داراون رو مجبور کرد که برم وسط خیابون و پدرم من رو  ،توی خیابون

هدر خودت رو يک بار ببینم که تو پول  تیح خوامنمی ، برای همینکنم که پول دربیارممی کار
 . در ذهنم نگه داشتمو من اون درس رو تا به امروز  «دیمی

ده که به شغل ياد میها به بچه ده. پول توجیبی، ذاتاًياد میها بد رو به بچههای جیبی عادتپول تو
نیست. پول به خودش نظم م رسیدن يک پولکارآفرين منتظر  لی آدمو ،و استخدام شدن فکر کنند

اون به و پرداخت منظم  پولکنه که منتظر می ای تربیتجیبی کودکان رو در سن پايین به گونهتو
هام خواهید کارآفرين تربیت کنید، اين روش غلطه. کاری که من با بچهمی ر شماباشند. اگخودشون 

 ،و دنبال وسايلی که بايد تعمیر بشن دم که دور خونه و حیات بگردنداينه که بهشون ياد می ،کنممی
 خوام که اينمی» :گمرم سراغشون و میيا من می کار کردن بیان و به من بگن که چه بعدباشند. 
کنند تا ببینند می رن نگاهکنیم. اونا میمی کنیم؟ مذاکرهکار میه دونید چمی بعد «.تعمیر بشه وسیله

کنیم. می مذاکره ، با همبرای چه کاری بهشون دستمزد بدم کهچیه. بعد ما در مورد ايناون وسیله 
ی پیدا کنند، تربیشهای ی دارند که چیزتربیشهای بنابراين اونا دستمزد ثابت ندارند، بلکه اونا فرصت

 یرند. بگ رو هم يادها پیدا کردن فرصت وو مهارت مذاکره کردن 
که رو درصد پولی  51 هااون من قلک دارن.های بچه دو تا رو بايد ياد داد. هرها اين جور چیز
توی حساب  رودرصد ديگه  51و گذارند میشون خود توی حساب خانگی ،گیرنمی درمیارن يا جايزه
هر طور اون رو  ره توی حساب اسباب بازيا،تونند هر پولی که میمیها بچه. گذارندمی اسباب بازياشون

من ره به بانک. ماه می 4ره تو حساب خانگی، هر درصدی که می 51خرجش کنند.  ،خوانمی که
دن به می ،که در بانک دارندرو هر سال تمام پولی ها بعد بچهبرمشون بانک. با خودم میهام رو بچه

 داشتند. رو بورس  یام از پیش از اين کارگزارساله 0و  1بورس. هر دو تا بچه  یکارگزار
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ام شايد از حاال شروع کنم که در حساب بازنشستگی» گن:ساله می 41آدمای بینم میوقتی من 
  .هرو از دست داد شسال از عمر 25 ، چون اونشمبديوونه خوام می، «ذخیره کنمچیزی 

ياد ها رو به بچهها اين عادت، کنندنمی احساسچندانی هنوز سختی  هابچهتونید وقتی که میشما 
چهار بار در هفته براشون قصه بخونید و سه شب ازشون  مثالً ،قصه نخونید برای اونا هر شبشما بديد. 

تا چیز مثل يک پیراهن قرمز، کراوات آبی، يک  ننشینید و چهار بخواهید که اونا قصه بگن. چرا مثالً
های کانگرو و يک لپ تاپ بهشون نديد و ازشون بخواهید که راجع به اين چهار چیز قصه بگن. بچه

ده؛ بهشون ده، بهشون خالقیت رو ياد میکنند. اين بهشون فروش رو ياد میه اين کار رو میمن همیش
ازشون رو بکنید و ها فقط اين تیپ کاربه نظر من شما بهتره ند. بايستده که رو پای خودشون ياد می

 ت ببريد. لذّ
گه ايستادن در جلوی رو جلوی جمع ببريد و ازشون بخواهید که صحبت کنند، حتی اها بچهشما 

شون کنید. بهشون نشون بديد اند که بايد تغذيهکارآفرينیهای خصیصهاز جمله ا هدوستانشون باشه. اين
 که مشتری بد يا کارمند بد چه جوريه. بهشون کارمند بدخلق رو نشون بديد. وقتی که مشتری بدخلق

ريد و خدمات اگر به رستوران می «.ند بديهاون فرد کارم ضمناً» بینید، بهشون نشون بديد. بگین:می
رو جلومون ها يه. ما تمام اين درسچه طورگیريد، بهشون نشون بديد که خدمات نامناسب می نامناسبی

 گیريم. معلم خصوصی میها جاش برای بچهه کنیم؛ بنمی استفادهها داريم، ولی از اين فرصت
ن بگیريد، تمام اسباب همین اآل ،رو که تو خونه هستها بچه هایتصور کنید اگه تمام خرت و پرت

چرا شروع نکنیم به فروختن بعضی از » :خوره، و بگیمنمی که دو سالی هست به دردشونهايی بازی
 «.اين وسايل و اونا هم وسايلشون رو بفروشن و ياد بگیرن

 
   
 

 

 

 

 

 

 
 

بعضی از ، هاارزش و نگری، همبسته بودندرون گرايی، استمرار، رهبری،نتیجه مواردی مانند:
رو در کودکان ها تمام اين ويژگی. شما تقويت بشنها که بايد در بچههستند کارآفرينی های ويژگی

 . 1«باشیدها به دنبال اين طور چیز و کالً رو تقويت کنیدها اون بايد بینید ومی کوچک

                                                           
1. www. -ted.com/talks/cameron_herold_let_s_raise_kids_to_be_entrepreneurs 

 ترجمه اين سخنرانی توسط شهريار زرپاروار و محمود رکنی صورت پذيرفته است.

http://www.ted.com/talks/cameron_herold_let_s_raise_kids_to_be_entrepreneurs
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نیز در گزارشی  1«میلیون دالر درآمد کسب کرد 22ز يوتیوب ا چگونه يک کودک هفت ساله»مقاله 

درباره رايان هفت ساله )که کار تبلیغاتی خودش را قبل از سن هفت سالگی خودش شروع کرده بود( 
 نويسد:می

 

  
 

 

 
 

های مختلف بازی ای که در کانال يوتیوب خود به شرح و بررسی اسبابرايان، پسربچه هفت ساله»
ای تبديل شده میلیون دالر به پردرآمدترين چهره 22پردازد، با کسب مرتبط با کودکان می و کاالهای

 .که از يوتیوب پول درآورده است

دريافتی رايان هفت ساله خالص است و . سال دو برابر شده استدرآمد او از اين طريق ظرف يک
 .شودهای جانبی نمیمشمول مالیات يا هزينه

، کنمعلت موفقیت خود گفته است: چون من بامزه هستم و مردم را سرگرم میه درباره چاين پسرب
 موفق هستم.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2102 دسامبر 0سی بیبی  1.
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اندازی شد میالدی راه 2105از چهار سال پیش در مارس  ترکمکانال يوتیوب رايان توسط والدينش 
ين کانال در ويديوهای ا .میلیون نفر از سراسر جهان در آن عضو هستند 01و هم اکنون بیش از 

 .اندمجموع میلیاردها بار ديده شده

ای از ای وال مارت که در سراسر آمريکا شعبه دارد در ماه اوت فروش مجموعهفروشگاه زنجیره
 .شروع کرد «دنیای رايان»را با نام  و لباس بازی اسباب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون دالری رايان از راه تبلیغات میلی 22يک میلیون دالر از مجموع درآمد  نويسد:میمجله فوربس 
دست آمده و مابقی مربوط به تبلیغاتی است که با حمايت مالی ه قبل از نمايش ويديوها در يوتیوب ب

 .ها انجام شده استبعضی شرکت

 .رسندآيند به سرعت به فروش میهايی که در اين کانال به نمايش در میاسباب بازی
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هايی که رايان در کانال يوتیوب خود قرار داده، اين پسربچه و والدينش در فروشگاه در يکی از ويديو
ظرف مدت سه ماه اين ويديو را  .گردندهای رايان میشوند که به دنبال اسباب بازیمیمارت ديده  وال

 رايان یهاها هم در بعضی ويديورايان دو خواهر دوقلو هم دارد که آن. اندمیلیون نفر ديده 00حدود 
 .شرکت دارند

میلیون بار ديده شده، به ده  24يکی از پربازديدترين ويديوهای اين پسر بچه هفت ساله که حدود 
 .پردازدمی ،توانند در خانه انجام دهندآزمايش علمی که کودکان می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم پردرآمدترين افراد میلیون دالر در رتبه  20۱5جک پاول، هنرپیشه آمريکايی و ستاره يوتیوب با 
 .«يوتیوب و پس از رايان قرار گرفته است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های اقتصادی در لفافه بازی اولیا با ترين گام در مسیر تربیت کارآفرين فرزند، ايفای نقشساده
 تواند شکل بگیرد.کودک می

 ساخت:یدر قسمتی از مصاحبه خود با اشاره به همین معنا خاطرنشان م ،ساله 5رونیکای 
 هات دوست داری؟بازیاز بقیه اسباب تربیشکدوم اسباب بازيت رو  -»
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 خونه بازی.
 با لگو؟ -

 .فروشمکنم، به بابا و مامانم میکنم، غذا درست مینه، با مبل رستوران درست می
 فروشی؟چند می -

 .«گیرمها پول میدم، الکی از اونبهشون می الکی، مثالً
پردازان کارآفرینی بر این باورند که دادن پول توجیبی مستمر به کودکان، در عمل بعضی از نظریه

کودکان را به صورت کارمندانی که سر هر ماه در انتظار دریافت حقوق هستند درآورده، روحیه 
ند که این روحیه در تعارض با روحیه کارآفرینی است، از این رو ککارمندمآب بودن را در آنان نهادینه می

نظیر  -های مختلفی به اوبهتر است اولیا به جای دادن پول توجیبی به فرزندشان، با احاله مسوولیت
های داخل یا خارج خانه یا انجام برخی از تعمیرات جزیی مورد نیاز خانه، انجام برخی از کار

در برابر کار انجام شده فرزند، دستمزد و  -ن قسمتی از خانه، کار در باغچهشویی، تمیز کردماشین
 الزحمه به فرزندشان پرداخت کنند. حق

 
 

 
 
 
 
 
 
 

نظیر وقتی که با  -های مختلفتوانند با استفاده از موقعیتهایشان میاولیا در فراز دیگری از اقدام 
نقد و بررسی خدمات ارایه شده در رستوران به مشتریان با درخواست  -اندخانواده به یک رستوران رفته

 از فرزندشان، در عمل یک کالس کارآفرینی برای فرزند خود ترتیب بدهند.

توانند امکانی برای تجربه کارآفرینی کودک در محیط منزل فراهم آورند. به در گام بعدی، اولیا می
 ورد عالقه کودک برای خودش را تشویق کنند:های متوانند تهیه اسباب بازیعنوان مثال، اولیا می
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آمیزی يک ها يا هدايای مورد نظر اولیا برای اطرافیان )نظیر رنگترتیب، تهیه کارت پستالبه همین 
سنگ يا تهیه يک شیی دکوری با چسباندن چند سنگ به هم و ايجاد طرحی جالب( را به فرزندشان 

اين میان  های اولیا درهای ابر و مه و باد از کودک و مانند آن، از ديگر اقدامسفارش بدهند. خريد کاغذ
 آيد.به شمار می

تواند )با نظارت دورا دور اولیا( به محیط بیرون کودک پس از کسب چند تجربه در محیط خانه، می
هدايت شده، دست به کسب و کاری هر چند جزئی بزنند. نگارنده نیک به ياد دارد که فرزند پیش 

گسترش عاليق آنان، برای فرزندانش های خارجی خود را که نگارنده برای دبستان وی قسمتی از تمبر
های خارجی و در فراز ديگری به فروخت. فروش سکهتهیه کرده بود، در سطح محل به دوستانش می

از  تربیش % 51ها هايی که با آب پر شده بودند )و قیمت آنفروش رساندن بادکنک خالی و بادکنک
 فرزند خردسال نگارنده بود. های باد نشده بود(، از ديگر اقدامات کارآفرينبادکنک

ها آمده هايی که در آن، کودکان به خیابانهای خارجی با سنت کردن روزالبته در برخی از کشور
رسانند، بستری اجتماعی برای کارآفرين شدن های دست دوم خويش را به فروش میاسباب بازی

 اند.شان را فراهم آوردهفرزندان جامعه

 
 

 
 
 
 
 
 

هلند است. در اين روز که عنوان روز ملکه را دارد، در  2101تعلق به روز ملکه در سال تصاوير زير م
ها آمده، وسايل دست کنار سنت پاسداشت ملکه، کودکان هلندی ضمن گذاشتن تاج ملکه، به خیابان

هايی سعی در کسب نهند. البته برخی از کودکان هم با ابداع بازیدوم خويش را به معرض فروش می
ترش را ای در يک مقوا، برادر کوچککنند، به عنوان مثال، يکی از کودکان با ايجاد دايرهرآمد مید

توانستند پس از پرداخت پول معین شده، با يک ابر اسفنجی های ديگر میپشت مقوا گذاشته بود و بچه
یس کنند. کودکان آبدار، صورت کودک همکار را که از دايره مقوا بیرون زده بود، هدف قرار داده، خ

ديگری هم با کمک مادرشان به تهیه شیرينی يا دسر اقدام کرده بودند که محصول تهیه شده خودشان 
 را به معرض فروش نهاده بودند.
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زمان با ايجاد امکانی برای کسب و کار کودک، ايجاد تجربه سود بردن برای کودک امر مطلوبی هم
انداز در بانک باشد و است، منتها بايد توجه داشت که اين کسب سود نبايد از طريق راهی مانند پس

 گذاری )در حد کودکانه خودش( باشد.ترجیحاً بايد در موردی مانند فروش و سرمايه
شوند، ممکن است در مسیر های کارآفرين تشويق میالبته کودکان پیش دبستانی که به سمت اقدام

اند، متحمل شکست نیز بشوند، اما اولیا های مالی خودشان و کسب و کار کوچکی که راه انداختهريسک
بايد با توجه الزم، تلخی شکست را از کام کودکشان بزدايند و به کودک تفهیم کنند که در مسیر 
کارآفرينی وی شکست گامی به سوی موفقیت نهايی است و شکست همواره مترادف يأس و ناامیدی 

 نمايانند.های اشتباه فراروی فرد کارآفرين را به وی میبوده، بلکه راهن
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هايی با های ديجیتالی به طرح بازیاهمیت کارآفرينی سبب شده است که برخی از طراحان بازی
 هدف خالق و کارآفرين تربیت کردن کودکان بپردازند.

 نويسند:می ( در گزارش آموزشی خويش2111-2115) 2و جی 1شافر

سازند، کشور می توماس فريدمن در کتاب پر فروش خود با عنوان دنیای مسطح و صاف خاطرنشان
تازی کند، زيرا رقبای امريکا تواند بر اساس ساخت و فروش کاال در اقتصاد جهانی يکهنمی امريکا ديگر

ورزند. فريدمن می د اقدامهای جدي، خدمات و فناوریهایمحصولای به تهیه و تولید به شکل فزاينده
آموزان امريکايی برای تصدی مشاغل کااليی تربیت شوند، سازد، به جای آن که دانشمی خاطرنشان

بايد برای تصدی مشاغلی تربیت شوند که واجد نوآوری و خالقیت هستند. بر همین مبنا شافر و جی در 
واند خالء موجود را تا حدودی پوشش داده، تمی های ديجیتالیگردند، بازیمی گزارش خويش يادآور

 شأن برتر امريکا را در جهان حفظ کند.

کند که در جريان بازی کودکان را می هايی ياد( نیز در مقاله خويش با عنوان از بازی2100) 3کوک

 ای کارآفرين يافته بر همان مبنا عمل کنند.انديشهدارد که وامی
فرينی فرزند بايد مورد تأکید خاص قرار گیرد، ترسیم افق نهايی ای که در امر کارآآخرين نکته

و  تربیشهای خودمدار، غايت کارآفرينی کسب سود کارآفرينی است، به اين معنا که در عرف انسان
هايی که خود را در برابر جمع و جامعه جهانی خويش مسوول است، اما در عرف انسان تربیش
فرد کارآفرين به جامعه و  تربیشکسب پول نبوده، غايت خدمت هر چه پندارند، غايت کارآفرينی می

جامعه جهانی و عوامل زيست محیطی خودش است که بالطبع اين افق، افقی انسانی و مورد عنايت 
 گرا است.های دينی و معنويتديدگاه
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 كودكان اجتماعی نقد افزایش -2-5

تفکری عینی  ساله از 2-02,00دارند، از منظر پیاژه کودکان شناسی خاصی برخورکودکان از روان
رند و منطق ابتدايی اانتزاعی را ندهای برخوردارند، به اين معنا که آنان قدرت درک مفاهیم و استدالل

دهد، به عنوان مثال، کودکان در صورت مواجه شدن با اين می آنان در برخورد با مسايل عینی جواب
ای بین چوب کوتاه است، حاال چه رابطه« ج»متوسط و چوب « ب»بلند، چوب « الف»مسأله که چوب 

کنند، اما در صورت حضور نمی مزبور، چندان موفق عملهای وجود دارد، در غیاب چوب« ج»و « الف»
 جا کردنشان، به حل مسأله نايل خواهد آمد.و جابهها ها، کودک با کنار نهادن آنچوب

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2-02,00تفکر عینی کودک، اخالق حاکم بر کودکان سنین پیش دبستان و دبستان )عالوه بر 
کوشد تا از وی تبعیت می سال(، اخالقی ديگرپیرو است و کودک با يافتن الگوی مطلوب طبع خويش،

 الگوی مورد عالقه خود،های کند. به اين معنا که کودک در مواجهه با مسايل مختلف، با استناد به معیار
کوشد تا به حل مسأله فرارويش نايل آيد، به همین سبب اين دوره اخالقی با عنوان دوره می

ی و ديگرپیروی اخالقی نامیده شده است. بنابراين در دوره تفکر عینی به سبب فقدان تفکر انتزاع
را مورد رود که دست به نقد زده، مسايل فرارويشان نمی آنان اين انتظار ديگرپیروی اخالقی کودکان، از

 بررسی انتقادی خويش قرار دهند.
 01نسل دهه نظری، کودکان های مشاهدات میدانی انجام شده داللت بر آن دارد که برخالف انتظار

ای نقادانه از خود نشان داده، ديگرپیروی رود، به شکل مقدماتی روحیهنمی که تصور روحیه نقاد در آنان
 سازد.نمی تام و تمام محقق رود، به شکلمی را که از آنان انتظار

 کنند:ساله، شواهدی را در اين جهت ارايه می 4ساله و مهرسای  5و بهار  کارن
ها معرفی کرد سازی برای بچهرا به عنوان نماينده شرکت کارتون)معلم پیش دبستان کارن، من »

يادی دارد، او را به که قصد داريم کارتون جديد بسازيم و چون معلم به نظرش رسیده کارن اطالعات ز
 است(.ها به من معرفی کردهنمايندگی از بچه
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 خوبی؟  سالم پسر عزيزم، -

 هايین؟ م راسته شما نماينده کارتونوم. ممنونم. خانوسالم خان
 چه طور عزيزم؟  -

 ايرانی يا خارجی؟ 
 فرقی داره مگه؟  -

 رتوناتون مزخرفه! سازی، خیلی کاهای ايرانی میخواستم بگم اگه شما کارتونمی
... 
م پس چی شد اون کارتونی که گفتی وخان ،رسد(کالفه و خسته به نظر میاز انجام مصاحبه کارن ) -

 سازين! اينا که کارتون نشد!ما دوست داشته باشیم می
ها چه چیزی دوست دارين تا پیشنهاد بدم. خوب خوام بفهمم شما بچهعزيزم من با اين سواال می -
 ان! چرا اين رو گفتی عزيزم؟ های ايرانی مسخرهبینم تو اولش که اومدی پیشم گفتی که کارتونبگو ب

ش شکالی مسخره اههاشونو خانوم؟ همدن. ديدی قیافهوپرت نشون میخب خانوم چیه همش چرت
 کنن. انگار آدم آهنیه. درست می

 گی کدوم کارتون؟ مثالً می -

 «.دونم خانوم، همشون!چه می

 
 

 
 
 
 
 بینی يا ماهواره رو؟می تربیشکارتون شبکه پويا رو بهار خانم تو  -»

 ماهواره.
 چرا؟ -

 ده!کارتوناش بهتره، همه چی رو هم نشون می
 ده؟يعنی چی که همه چیز رو نشون می -

 کنن.دن و کمش نمیيعنی همه کارتونا رو نشون می
 کنند؟چه جوری کمش می -

 دن!جاهاشو نشون نمی بعضی کارتونا يا بعضی
 کنند؟يعنی حذفش می -

 «.آره... من دوست ندارم اين جوريش کنن
 کنی؟از اينترنت استفاده می -»
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 بله
 بینی توش؟چی می -

 «.نمکستون

 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی روانهای توان در پرتو برخی از تحولمی تعارض پديد آمده را
 د آمده تبیین کرد.پدي

با جريان آزاد اطالعاتی است که  01نسل دهه جديد، برخورد کودکان های يکی از اين تحول
دست همسو و يکهای برخالف سابق که کودکان، نوجوان و جوانان جامعه فقط تحت تأثیر رسانه

در جريان عمل در هر داخلی و خارجی قرار دارند و های داخلی بودند، در حال حاضر تحت تأثیر رسانه
 بینند.می متعددی مواجههای زمینه، خود را با سناريو

و ها ديجیتال، کارتونهای به سبب آن که در جريان کاربری خويش از بازی 01نسل دهه کودکان 
مختلف های برند، در عمل با جلوهمی غربی در اين جهت سود هایمحصولاز  %05ها، در حد پويانمايی

کنند، اما موارد اخیر، در غالب موارد با می پیداها ی مواجه شده، دلبستگی نسبی به آنفرهنگ غرب
 تعارض نسبی يا شديد دارند و همین شرايط سببها و پويانمايیها فرهنگ بومی کودکان کاربرکارتون
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از انتخاب فرهنگی بومی يا غربی، مجبور به انتخاب شده، های شود، کودکان در دوراهی انتخاب نمادمی
 خويش به نوعی دفاع کنند. 

نکته ديگری که در اين میان بايد به آن دقت داشت، مسأله تزلزلی است که در ديگرپیروی کودکان 
از اولیايشان پديد آمده است. به اين معنا که کودکان با مالحظه ناتوانی نسبی اولیا در  01نسل دهه 

ارتباطی های کاربری از فناوریهای و مالحظه جذابیت ارتباطی جديد از سويیهای کاربری از فناوری
گردد( از سوی ديگر، نسبت به می جديد )که غالباً کاربری مفرط آنان از آن با مخالفت اولیايشان مواجه

 گردند.می تمام از اولیای خود، دچار ترديد پیروی تام و

 
 

 
 
 
 
 

 

فرهنگی غرب که از طريق های نسبی ارزش مجموعه موارد مواجهه با جريان آزاد اطالعاتی، ترجیح
يابد و تزلزل نسبی ديگرپیروی از اولیا، در مجموع می انتقال به کودکان ی غربیهاو پويانمايیها کارتون

که به دلیل فقدان تفکر انتزاعی و ديگرپیروی اخالقی کار چندانی  01نسل دهه شوند، کودکان می سبب
 خی از مواقع دست به نقد اجتماعی بزنند.با نقد اجتماعی نداشتند، در بر

گفته، داليل ارتقای نقد اجتماعی کودکان پیش دبستانی مورد در ادامه با بحث درباره موارد پیش
 بررسی قرار خواهد گرفت.

 مواجهه كودكان با جریان آزاد اطالعاتی

 
 
 
 
 
 
 

های موجود در دهکده ا فرهنگها ببا تبديل جهان به يک دهکده واحد جهانی، کودکان کاربر فناوری
های فرهنگی موجود در فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی ذهن واحد جهانی آشنايی نسبی يافته، تفاوت

تواند به سهم خود اتفاقی میمون و يا نامیمون برای کودک را سازد، چالشی که میآنان را وارد چالش می
آزاد اطالعاتی در فضای مجازی و مالحظه تشتت  رقم بزند. به اين معنا که کودکان دربرخورد با جريان
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آرا در اين میان، خود به خود نسبت به پذيرش صرف يک سناريو حساس شده، با دقت نظر و حساسیت 
ای در همین راستا به شمار ساله، نمونه 5/4گردند. مصاحبه فرزام ی وارد بحث و اظهار نظر میتربیش
 آيد:می

 انی خوب نیستن؟های ايرپس يعنی کارتون -»
ها ی اماماش سیاه بود و قرمز... بعد کلهنه خاله... ما رو از پیش دبستانی بردن ناسور رو ببینیم... همه

 شه که صورت آدم نور باشه... .نور بود... نمی

 ها چی؟آدم بد -
 خندد(.می شه که... يعنی آدم چشم و دهن نداره )بلندام سیاه بود... اونم نمیهاصورت آدم بد 
 به مربیتون گفتی؟ -

ها نشون داد... خب يعنی چی؟ ها و اينهای خوب رو توی فیلمشه صورت آدمگفتم... گفت نمی
 يعنی تو صورتشون المپ بوده؟

 خوب نه.  -

 خب ديگه... مسخره است... اصالً نچسبید. 

 اش چی؟قصه -

 کشه. می خب... کربال بود داستانش... اين که شمر امام حسین رو

 وقتی تو کارتون شمر امام حسین رو کشت، ناراحت نشدی؟ -

 زدم. خاله من اصالً کارتونش رو دوست نداشتم... با پارسا حرف می

 امام حسین رو دوست داری؟ -

 کنن... .ذاره... همه گريه میعزيزجونم تو ماه محرم روضه می

 دوست نداری گريه کنن؟ -
 کنن؟بهشت و بهشت هم جای خوبیه، پس چرا ديگه گريه میگن رفته خب خاله مگه نمی 
 های بد کشتنش.خوب به خاطر اين که اون آدم خیلی خوبی بوده و آدم -

 اندازد( ولی من کارتونش رو دوست نداشتم. هايش را باال می)شانه

 تو دوست نداری شبیه به امام حسین باشی؟يه آدم خوب؟ -

 رم.می)سکوت کرد( خب اون جوری که می

 میرن؟ولی اسپايدرمن و کنستانتین نمی -

 «.نه
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های موجود ها با فرهنگدر جريان تبديل جهان به يک دهکده واحد جهانی، کودکان کاربر فناوری
های فرهنگی موجود در فرهنگ بومی و فرهنگ در دهکده واحد جهانی آشنايی نسبی يافته، تفاوت

 سازد. چالش میجهانی ذهن آنان را وارد 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

دهد که او در برخورد با برخی از رفتارهای فرهنگی بیگانگان، نشان می ،ساله 5/4اظهار نظر فرزام 
 سال رسیده است:به رمزگشايی برخی از رفتارهای افراد بزرگ

 ده، کیه؟ره اين ور و اون ور و نجاتش میفرزام اون دختره که اسپايدرمن با اون می -»
 دونم، دوست دخترشه.گه نامزدشه... ولی من مینم میماما

 دونی؟اين رو تو از کجا می -
 دونن. همه می

 دونن؟هات هم میدوست -
 آره! 

 از کجا فهمیدن؟ -
 فهمه ديگه... .)با مکث( آدم می

 کسی بهتون گفته يا خودتون فهمیديد؟ -
 خب... اوووم... هم بهمون گفتن، هم خودمون فهمیديم. 

 شه يه ذره بهم توضیح بدی؟می -
 رن بیرون. اش میام هم دوست پسر داره... همهخب... مثالً من عمه



 010/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 چی شد که فهمیدی اون دختره دوست دختر اسپايدرمنه، نه نامزدش.  -
 کنن تو يه خونه.چون با هم زندگی نمی

 ديگه چی؟ -
 با هم ديگه هم خیلی مهربونن. 

 وب نیستن؟ها با هم خمگه زن و شوهر -
 نه.

 هايی که با هم مهربونن، به نظرت دوست پسر دوست دخترن؟يعنی اون
 بله. 

 گی با هم مهربونن؟میکنن که چی کار می -
خندن... زنگ دن به هم... به هم میرن سینما... کادو میرن رستوران... میخندن... میبه هم می

 کنن به هم... .زنن به هم... کمک میمی
 ها اين جوری هستن؟ی دوست پسر، دوست دختريعن -

 آره. 
 که دو نفر، دوست پسر و دوست دختر هستن؟فهمیديگه از کجا می -

 عروسی نکردن!
 گه؟ات که دوست پسر داره، به مامان بزرگ، بابا بزرگت اين رو میعمه -

 گه! نمی
 کنن؟ها چی کار میمگه اون -
 دعوا! 
 کنن؟میخوب به نظرت چرا دعواش  -

 چون پیرن!
 اين کارشون درسته يا غلط؟  -

 غلط!
 چرا؟ -

 خب بد نیست ديگه... همه دارن. 
 ان؟گن، قديمیمیيعنی مامان بزرگ و بابا بزرگت که اين حرف رو  -

 آره.
 ها رو خودت فهمیدی يا بهت گفتن فرزام؟ اين -

 جفتش. 
 ده؟ده و چرا خودش خودش رو نجات نمیاش منتظره اسپايدرمن بیاد نجاتش بچرا دختره همه -

 خب ضعیفه ديگه خاله...دختره... لوسه. 
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 ده، آره؟اش اسپايدرمن دختره رو نجات میتو کارتون اسپايدرمن همه -
 آره ديگه... اون بايد نجاتش بده. 

 دوست دخترش چه شکلیه فرزام؟ -
 مو طاليیه. 

 ها خوشگلن؟مو طاليی -
کنه، ذاره... ولی بابام رو بوس نمیکنه. لنز هم میموهاشو طاليی رنگ می دونم... ولی مامانمنمی

 مثل دوست دختر اسپايدرمن.
 کنن فرزام... . منم که اومدم خونتون، مامانت رو بوس کردم. ها همديگه رو بوس میخوب خیلی -

 کنه! ها فرق می)با خنده( اون بوس
 اين رو از کجا فهمیدی؟ -

 دونن! همه می
 زنی؟ها حرف میی اين چیزهات دربارهبا دوست -

 آره!
 دونستی؟تو نمی -

 نه!
 ها بهت گفتن؟بعد چرا اون -

 من خودم پرسیدم. 
 چرا؟ -

 خواستم بدونم. می
 توی فیلم يا کارتون ديده بودی؟ -

 آره. 
 از کی پرسیدی؟

 از يکی. 
 چرا از مامانت نپرسیدی؟ -
 گفت. اون بهم نمی 
 دوست داری کسی بوست کنه؟ تو هم - 

 به مامانم!  ها رو نگیام... ولی بزرگ شدم، دوست دخترم بايد منو ببوسه... خاله ايناآلن بچه
 گم! نمی -
 دونست؟ها رو از کجا میحاال اون دوستت اين چیز -

 دونم! اووم... نمی
 هااا!گمبه من بگی به کسی نمی -
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 . خب... فکر کنم خودش فهمیده بود
 دی؟دوست دختر داشته باشی، نجاتش هم می -

 بايد نجاتش بدم. 
 چرا بايد؟ -

 «.ها رو نجات بدن ديگهها بايد دخترپسر

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

های باربی و السا و آنا، در عمل با مالحظه با مقايسه تطبیقی کارتون ،ساله 4ياسمن و گلسای 
ها زن در اند که در آنانتخاب الگوهای فمینیستی مانند السا زدههای فراوان باربی، دست به گریعشوه

 گردد: اوج قدرت ممکن ترسیم می
 های باربی رو ديدی؟کارتون -»
 دوسشون ندارم. 

 چرا؟ -
 «.با حال نیست، خوشم نمیاد
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 السا بهتره يا باربی؟ -»
 «.بود، اما اصالً خوشم نیومد ديش رو آوردهام سیباربی لوس بازيه، يه بار دخترخاله 

 فرهنگی غربهای ترجیح نسبی ارزش

هايی که برای آنان ها و پويانمايیبرای پر کردن اوقات فراغتشان به کارتون 01نسل دهه کودکان 
های تلفن همراه، اوقات خود ای يا بازیهای تبلت و رايانهساخته شده است رجوع کرده يا با انجام بازی

 سازند.را سپری می

 
 
 
 
 
 
 
 

 

های کودکان اقدام ها و پويانمايیاگر چه تا يکی دو دهه قبل، تنها رسانه ملی به عرضه کارتون
های فشرده کارتونی يا وارد عرصه شدن تبلت و کاربری کرد، اما به تدريج با باز شدن پای لوحمی

ک قسمتی از وقت کودکان را معطوف به های اخیر هر يهای رايانه و تلفن همراه، گزينهکودکان از بازی
 های جدی رسانه ملی مطرح شدند.خود کردند و در ادامه، به صورت جايگزين

ترين عامل اثرگذار در )به عنوان اساسیهای داخل و خارجی های رسانهدر بررسی تطبیقی تولید
های داخل در ولیدتوان بیان داشت، تمی( 01تحول روانی، فرهنگی و اجتماعی کودکان نسل دهه 

 های خارج دارای برخی از نقاط قوت و ضعف هست.مقايسه با تولید
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شوند، اين تولیدها، های انسانی تهیه و تولید میهای داخل با توجه به ارزشاز نظر محتوايی، تولید
اين، فرهنگ  اندک هستند. مضاف برگرا و با بار خشونت گرا، غیرشهوی، غیرمصرفعموماً ارزش

گرا بار شود کودکان کاربر با روحیه جمعلحاظ شده، تالش می هایمحصولگرای ايران در اين عجم
ها و مسايل انسانی ندارند، ابعاد شهوی، های خارج از نظر محتوايی توجه جدی به ارزشبیايند. اما تولید

رهنگی فردگرا را و در مجموع ف استها قابل توجه طلبی و خشونت در آنگرا، رفاهگرا، تجملمصرف
های زنند. تفاوت اخیر يک امتیاز ترديدناپذير برای تولید رسانه)که همان فرهنگ غرب باشد( را دامن می

 هایمحصولهای غربی، رسانه هایمحصولهای غالباً خنثی رود که در برابر ارزشداخل به شمار می
 4کته اخیر در قسمتی از مصاحبه امیرحسین گرا هستند. نهای داخلی حاوی ابعاد ارزشی و ارزشرسانه

 ساله، به شرح زير منعکس شده است:
 امیرحسین تو تا حاال کارتون ايرانی ديدی؟ -»

 آره!
 مثل چی؟ -

 ... .مثل کارتونههه
 علی: خاله من کارتون تام و جری رو هم ديدم. -
 تام و جری ايرانیه؟ -

 يرانیه.پشتای نینجام اامیرحسین: آره ايرانیه، الک
 شی ايرانیه يا نه؟از کجا متوجه می -

 شم، بعضی وقتام نه!بعضی وقتا متوجه می
 گی کارتونش ايرانیه؟مثالً چه جوری هست که تو می -

 خشن مشن نیست، ايرانیه.
 اونايی که خشن هست چی؟ -

 «. ايرانی نیست
مندی است واقع نقطه قوت ارزشدارد، در های ايرانی بیان میساله درباره کارتون 4آنچه امیرحسین 

که اين نقطه درخشش به سبب برخی از داليل ديده نشده، از منظر کودکان کاربر شبکه پويا در قیاس 
 افتد.ها عقب میهای خارجی، در مجموع از آنبا شبکه

ای خارجی، رسانه هایمحصولای ايران در قیاس با رسانه هایمحصوليکی از داليل عقب افتادن 
های ديجیتال طراحی شده ايرانی در مقايسه با ها و بازیها و پويانمايیاندک کارتونوع موضوعی تن

 خارجی است. هایمحصول
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های دينی، ضعف ديگری است که برخی از کودکان کاربر متذکر های ايرانی از موضوعاشباع برنامه
 اند.آن شده

های ويژه و آب و رنگ نی به لحاظ گرافیکی، جلوههای ايرارسانه هایمحصولضعف پردازش 
های ها، پويانمايی و بازیهای ويژه و آب و رنگ کارتونتولیدها، در مقايسه با قدرت گرافیکی، جلوه

تولید شده در داخل را از منظر مخاطبانش، در  هایمحصولديجیتالی خارجی، امر مشهودی است که 
 دهد.تر قرار میسطحی پايین

 
 

 
 
 
 
 

، در حالی که موسیقی متن برخی استموسیقی متن تولیدهای ايرانی نیز عموماً يک موسیقی ماليم 
 .استکننده بخش و تحريکتن( به شدت هیجان انگیز، تحرکهای خارجی )نظیر بناز تولید

و به  تربیشهای خارجی بسیار اندک ايران، تولید رسانهبه همین ترتیب در برابر حجم تولیدهای 
 گذاری، گاهی برای تهیه يک برنامه خارجی )نظیر پويانمايی ظهور نگهبانان(، بهلحاظ میزان سرمايه

 شود.ای کودکان، هزينه صرف میرسانه هایمحصولاندازه يک سال هزينه ايران در تولید 
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توان نتیجه گرفت، ند، به سادگی میاز تفکر عینی برخوردار 01نسل دهه با توجه به اين که کودکان 

گیرند، يا غربی قرار می هایمحصولوقتی کودکان ايرانی در برابر گرافیک کم نظیر و صداگذاری خوب 
های پیشرفته مواجه خراش و ماشینهای آسماناخیر دايم با ساختمان هایمحصولوقتی آنان در 

شوند، يا های ديجیتالی خارجی روبرو میها و بازیيیها، پويانماگردند و يا با تنوع موضوعی کارتونمی
آيد، با شنیدن موسیقی متن کارتون و پويانمايی که مشغول کاربری از آن است، به شدت به هیجان می

های نمايد، ضمن آن که الگوهای داخلی خیلی دور از ذهن نمیغربی بر محصول هایمحصولترجیح 
های محیرالعقولی که به ها، با انجام کارها و پويانمايییتالی، کارتونهای ديجغربی مطرح شده در بازی

های قدرتمند مرد های فرازمینی، تارتن از موجودورزند )مانند برخورداری بنانجام آن مبادرت می
سازند، مضاف براين که عنکبوتی، قدرت يخ زنندگی السا( به سادگی کودکان را جذب خويش می

گرا نیستند، ممکن است خود را مجاز بدانند که های خارجی به دلیل آن که خیلی ارزشههای رسانتولید
های خويش سود ببرند )و مثالً دست به نمايش روابط ها و پويانمايیاز مسايل نفسانی در کارتون

پسری يا روابط جسمانی دختر و  -نظیر بازی تام و آنجال –دهند هايی که نشان میعاشقانه بین گربه
و  -های باربی و دوست پسرش کِنها و پويانمايیمانند بسیاری از کارتون -که در کارتون وجود دارند

در کارتون يا پويانمايی خويش  -تصوير پايین–گرايی دو جنس جنسو حتی هم–يا روابط آمیزشی 
 موارد اخیر نیست. گاه حاضر به پذيرشايرانی، هیچ هایمحصولگرای مشی ارزشبزنند( که بالطبع خط
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، امکان 01نسل دهه های میدانی انجام شده حکايت از آن دارد، در مواردی که کودکان بررسی
اند، به داليلی که برشمرده شد، غالباً های خارجی را داشتهکاربری از هر دو شبکه داخلی و شبکه

های داخلی، از موارد، با کنار نهادن شبکه دانند و در برخیهای خارجی را بر شبکه داخلی ارجح میشبکه
 شوند.ای خارجی میهای ماهوارهبه طور کلی کاربر شبکه

 
  
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
های خارجی، کاربری از اين ساله، در مصاحبه خويش با اشاره به گرافیک عالی کارتون 4احسان 

 را مدنظر قرار داده است. هایمحصول
 بینی؟و توی تلويزيون خودمون کارتون چی میاحسان ت -»

های ايرانی دوست ندارم. مامانم های مهربون. کارتونده. خرسشبکه پويا باب اسفنجی نشون می
دوست  تربیشدار نیست. گه شکرستون ببینیم، ولی اصالً قشنگ نیستن. کارهاشون هم اصالً خندهمی

 «.های خارجی ببینم. خیلی قشنگندارم کارتون
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ها را نقد های ايرانی، به لحاظ موضوعی نیز اين کارتونساله، ضمن نقد گرافیکی کارتون 4ستايش 
 کند:می

 بینی چیه؟هايی رو که میاسم کارتون -»
 ان. همشون خارجی 

 چرا؟ -
 های ايرانی مسخر ان. چون کارتون

 هست؟ ها مسخرهمثالً چی اون -
دوساله کشیده، تازه داستاناشونم اصال ً قشنگ نیست، مثالً  ینقاشی کارتوناشون رو انگار بچه

 بینم. شکرستان يه ذره قشنگه، ولی من همونم نمی
 بینی؟خوب اگه قشنگه چرا نمی -

 ده. ايرانیه، حال نمی
 بینی؟ايرانی بسازن هم نمیبا حال  يعنی اگه يه کارتون -

 «.فقط خارجی دوست دارم نمکه، منشون بیسازن، همهنمیبا حال  آخه ايرانیا

 
   

 
 
 
 
 

 

سازان مورد توجه برنامه ترکمکند که ساله، از نکته مهمی در مصاحبه خودش ياد می 4امیرعلی 
شناسی دختران و پسران کاربر های خارجی به روانداخلی قرار گرفته است و آن توجه سازندگان برنامه

موج تستوسترون در مغز پسران  5-1معنا که در طول روز هايشان است، به اين ها و پويانمايیکارتون
دارد که دنبال تحرک، مبارزه و جنگ و گريز باشد، به شود که اين هورمون کودک را بر آن میها میر

دارد که به مسايل عاطفی توجه خاصی همین ترتیب ساختار مغزی و هورمونی دختران، آنان را بر آن می
دارد که به ظواهر پوششی و آرايشی توجه ها را بر آن میتی فطری آنان، آننشان بدهند و زيبايی دوس

شناسی هر جنس، موفقیت برنامه تهیه شده را خاصی مبذول دارند، بالطبع ساخت برنامه با توجه به روان
 ای سامانهای اخیر کار خود را به گونهسازان داخلی با کم توجهی به ويژگیکند، ولی برنامهتضمین می

های ملی دارا و سارا به گونه که عروسکدهند که ممکن است، به سادگی شکست بخورد )همانمی
های عروسکی شناسی دو جنس، به سادگی شکست خورد و از دور رقابت با الگودلیل عدم توجه به روان

 نظیر باربی و کِن، خارج شدند(.
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 دوست داری؟ های شبکه پويا روامیرعلی تو کارتون -»

 تن رو دوست دارم.نه، من بن
 ده، تو دوست نداری ياد بگیری؟شبکه پويا که برنامه خوبی داره، تازه قرآن هم ياد می -

 «.نه، من دوست ندارم، خیلی سخته، من جنگیدن دوست دارم
ا بر تن رهای ايرانی و خارجی، الگوی بنساله، در مصاحبه خويش پس از مقايسه الگو 4امیرمهدی 

های انگیزی که با اتکا به موجودهای شگفتتن با کاردهد، چرا که بنهای ايرانی ترجیح میالگو
ها و دهد و با عنايت به توجهی که به مد دارد )و بسیاری از پسرا از مد موفرازمینی خودش انجام می

 گیرند:مانند او قرار می کنند(، خود به خود در جايی باالتر از عموپورنگ وبرداری میپوشش او کپی
 کنی؟امیرمهدی اآلن که بری خونه، چه کار می -»

 بینم. دی میتن تموم شد، عمو فیلیته تو سیبن ،بینمتن میبن ،بینملطیفه می

 عمو فیتیله رو دوست داری؟ -

 آره.

 بینی؟عمو پورنگ رو هم می -

 آره.

 عمو پورنگ رو هم دوست داری؟ -

 خیلی، خیلی، خیلی.  تنمخیلی، خیلی، بن

 کدومشون خیلیش بیشتره؟ -

 «.تنبن
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 داند:ساله نیز در مصاحبه خود دست به نقد شبکه پويا زده، تبلیغات آن را طوالنی می 4رضای 

 شناسی؟می شبکه پويا رو هم -»
 شناسم.آره، می

 بینی؟ نه کارتوناش خوب نیست.می هاش رو همآهان بعد کارتون -
 چرا خوب نیست؟  -

 «.تبلیغاش خیلی طوالنیه
شود که مثالً در طول يک ساعت )ساعت های شبکه پويا، مشخص میبا مراجعه به فهرست برنامه

در برنامه زير(، گاهی کودکان کاربر بايد شاهد دو تبلیغ در شبکه پويا باشند که اين مسأله آنان را که  00
 سازد:اند، رنجیده خاطر میشستههای تلويزيون نبرای ديدن کارتون
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ای که به های ماهوارهپس از مقايسه تطبیقی شبکه پويا و شبکه 01نسل دهه برخی از کودکان 
شبکه پويا را اصالً نگاه »ها دارند که آنورزند، به صراحت اعالن میپخش کارتون و پويانمايی اقدام می

تواند به سطح آيد که شبکه پويا با چه تمهیداتی میوقتی ازآنان اين سوال به عمل می و« کنندنمی
شبکه پويا اون قدر ضعیف هست که هیچ وقت »دارند که های خارجی برسد، به صراحت بیان میشبکه
 «.های خارجی برسهتونه به پای شبکهنمی

 شرح زير است: ساله، در همین راستا به 4های آال و فريماه اظهارنظر
 شناسی؟می آال خانم تو شبکه پويا رو -»

 آره.
 ازش کارتون ديدی؟تا حاال  -

 «.دونم شبکه چنده، بلد نیستمنمی نه،
 های جم جونیور رو؟دوست داری يا کارتون تربیشتو کارتون شکرستان رو  -»

 ترن.جم جونیور قشنگ
 چرا؟ -

 ترن.دونم، بهترن ديگه، قشنگنمی
 بینی؟پويا رو نمی يعنی -
 «.نه
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های دارد که پسر او به تدريج کاربری از رسانهساله، وی نیز بیان می 4در مصاحبه با پدر ايمان 
 داخلی را کنار نهاده است:

 دهد؟از همه عالقه نشان می تربیشهايی ايمان به چه کارتون -»
 تن رو خیلی زياد دوست داره.بن ايمان کارتون

 تن هست که ايمان رو جذب خودش کرده؟بن چه چیزی در کارتون -
ده، غرق در شور و هايی که اون با ساعتش انجام میبینه، از کارتن رو میبن ايمان وقتی کارتون

های زنه و حیوونتن به ساعتش میبن شه، تا جايی که اوج هیجان اون، جايی هست کهنشاط می
 شند.میمختلف در صحنه ظاهر 

تن شروع بشه، اما اآلن بن نشست تا کارتونها ساکت و آرام پای تلويزيون میقبالً ايمان ساعت
پرد و تا جايی کنه، باال و پايین میتن حرکت میبن تن، با حرکاتبن زمان با شروع کارتونايمان هم

 گذاره.که بشه، حرکات اون رو به نمايش می
بینه و با وجود اين که زبان کارتون عربی هست، تن رو از ماهواره میبن مان کارتونالبته بايد بگم، اي

ها به زبان عربی رو کنه و حتی برخی از مکالمات اونتن توجه میبن ايمان با عالقه به کارتون عربی
به زبان میاره  ها روها اونهم ياد گرفته و بدون اين که معنای اين عبارات رو بلد باشه، بعضی از وقت

 پرسه!شون رو از من میيا معنی
 بینه؟تن رو هم میبن های خارجیايمان برنامه -

 ديد، اما از وقتی که کارتون سانسور نشدهدی میتن رو روی سیبن های فارسیايمان قبالً برنامه
تن نداره، بن های فارسیدیای به ديدن سیای عربی ديده، ديگه عالقههای ماهوارهتن رو در شبکهبن

تن رو ندارند، همین طور موسیقی بن های کارتونهای فارسی، بعضی از قسمتدیچون فهمیده که سی
تن، بن تن، خیلی آروم هست، در حالی که موسیقی متن اصلی کارتونبن متن کارتون دوبله شده فارسی

 خیلی تند و هیجان انگیز هست.
 ه جايگزينی برای ايمان نبوديد؟شما دنبال برنام -
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تن بن تن، عالقه زيادی به برنامه فیتیله داشت، اما بعد از آشنا شدن با برنامهبن ايمان قبل از ديدن
ای که ايمان به اون عالقه داره، مرد عنکبوتیه که اون هم باز توش اون رو کنار گذاشت. کارتون ديگه

 «.گری در میاره!ديدن اون، وحشی خیلی وحشی بازی وجود داره و ايمان با

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ها و پويانمايیشود کودکان با استفاده از کارتونهای ارتباطی جديد سبب میکاربری از فناوری
فرهنگی داخلی و خارجی را حداقل به لحاظ عینی  هایمحصولداخلی و خارجی در عمل امکان مقايسه 

ها، تنوع موضوعی و موارد مشابه( به های ويژه آنها، صحنهد گرافیک کارتون)يعنی ابعاد ملموسی مانن
 ها را با هم مورد مقايسه قرار دهند.دست آورده، آن

های اندک گذاریاند، به دلیل سرمايهفرهنگی تولید داخل که برای کودکان تهیه شده هایمحصول
ی، از ديد عینی کودک، در رتبه و جايگاه مالی، فکری و تخصصی، در مقايسه با موارد مشابه خارج

گیرند، خاصه آن که برخی از کودکان با ديدن يک اثر به زبان اصلی و دوبله شده، تری قرار میپايین
ممکن است متوجه سانسورهای مختلف کارتون يا کم کردن صدای مهیج موسیقی کارتون در نسخه 

 مسووالن فرهنگی داخل تاحدودی از دست بدهند.فارسی شده، به همین سبب اعتماد خود را نسبت به 

 تردید در اندیشه دیگر پیروی از اولیا 

سالگی، خصوصیت  00 -02های مهم کودکان در دوره پیش دبستان تا حدود يکی از ويژگی
ديگرپیروی آنان است، کودکان در جريان ديگرپیروی خويش، متوجه افراد مطلوب طبعی که در اطراف 
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دهند. های آنان را در دستور کار خود قرار میبرداری از رفتارشوند و تقلید و کپیبینند میمیو اکنافشان 
های اخیر ممکن است از طیف مثبت گرفته تا منفی، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشی که در کار

زند، اصی میرفتار مورد نظر نهفته است، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وی دست به انجام کار خ
 کنند.مبادرت به انجام همان عمل می

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بالطبع غالب افراد مورد عالقه کودکان، اولیای آنان هستند، اما در اين میان رفتار افراد ديگری مانند 
ها هم ممکن است مورد های دوست داشتنی، مربی مهربان مهد و نظاير آنها و مادر بزرگپدر بزرگ

 اری کودکان قرار گیرند.بردتقلید و کپی
داشتند، به صرف آن که معلم مورد نظر آنان سیگار نگارنده با افرادی مواجه شده است که بیان می

اند و يا به دلیل آن که ناظم مهربان مدرسه يافتن سیگار و کشیدن آن بوده در صددکشیده است، می
آموزان مدرسه در حین راه رفتن خود، نشلنگیده است، نیمی از داآنان، در جريان راه رفتن خود، می

 اند.رفتهشبیه او، با لنگیدن راه می
های کودکان های مطرح در رسانه )خاصه برنامهبا پررنگ شدن نقش رسانه در زندگی کودکان، الگو

های مورد ها هستند( نیز ممکن است جزو الگوکاربر اين سنخ از برنامه تربیشهای خردسال که بچه
ودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک نیز عیناً دست به تکرار همان حرف يا نظر ک

 رفتار بزند.
ساله است که ديگر پیروی خويش از اولیايشان را به  4های زير متعلق به محیا و مهراوه اظهار نظر

 اند.نمايش گذارده
ای استدالل کردن در زمینه در صددودک ها پیداست، وقتی کگونه که از اين اظهار نظرهمان

 يابد:اش، استدالل خود را تام و تمام میآيد، با استناد به رفتار فرد مورد عالقهبرمی
 زنی؟رژ نمی ها ديگهمحیا خانم، تو گفتی به جز مهمونی -»

 مامانم گفته زيادش خوب نیس. 
 به نظرت چرا خوب نیست؟ -
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 .گیرهمی داره، آدم سرطانضرر 
 میاره؟ کی گفته بهت که سرطان -

 گیرم.می مامانم گفته وقتی رژ بزنم باهاش چیزی بخورم، سرطان
 به نظرت حرف مامانت درست هست؟ -

 آره.
 گن؟می کنی مامان يا بابا چیمی وقتی زياد بازی -

 گن ديگه بسه بازی.می
 زنن؟می چرا اين حرف رو -

 برا اين که چشمام ضعیف نشه.
 شه؟می دونی که چشم آدم ضعیفمی ز کجاا -

 مامان گفته.
 کنی؟می به حرفشون گوش -

 بله.
 گن به تبلت دست نزن؟می هابرای چی بعضی از مامانا يا بابا -

 «.شهمی آخه آدم چشماش ضعیف
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفت؟ می مهراوه، دوستت از بازی سیمز چی -»
 کنن.می هاشون، بعد باهم زندگی ايناا و مامانه هستن با بچهگفت مثالً يه خانواده هست که بابمی
 هات چی؟ اين بازی رو ريختند؟دوستبقیه  -

 آره، اما نه همشون.چندتاشون 
 هايی که بازی رو ريخته بودن، اون رو دوست داشتن؟اون -

 گفتن خیلی خوبه. آره، می
 زی رو داشته باشی؟تو وقتی بابات گفت نريز، ديگه دوست نداشتی که با -

 «. گه نداشته باشی بهتره، حتماً همین طوره ديگهنه، آخه وقتی که بابام می
ساله، حکايت از ديگرپیروی اين کودکان از افرادی به غیر از پدر و  5های يلدا و آبتین اظهار نظر

رساند و يلدا جام میهای مادر بزرگ مهربانش، سخن خود را به انمادرشان دارد. کیان با استناد به حرف
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های کودک تلويزيون ايران تأثیرپذيری از خاله شادی و عمو پورنگ که از مجريان برنامهو آبتین هم با 
 دهند.هايشان جنبه استداللی میهستند، به زعم خود به حرف

گر هايی که به لحاظ اجتماعی برای کودک پراهمیت جلوههای شخصیتگاهی هم ممکن است حرف
 شوند، مستند کودک قرار گرفته، بر همان منوال عمل کند.می

شود که حداقل ديگرپیروی با بررسی میدانی مقوله ديگرپیروی کودکان پیش دبستانی، مشخص می
اقشاری از کودکان از اولیايشان، دچار وقفه و ترديد شده است، به اين معنا که کودکان يا در برابر 

زنند و يا آن که در سطحی فراتر، دست به ت به مخالفت نسبی میهای اولیا، دسها و ارزشمعیار
شوند که ضمن مخالفت . در موارد ديگری مالحظه میزنندمخالفت تام و تمام با اظهارات اولیايشان می

 گیرد.کودکان با اولیا، مخالفت آنان جنبه عملی نیز در برابر اولیا به خود می
های مخفیانه خويش که معارض با نظر اولیا هست، دارد، از اقدامساله، در اظهارنظری که  5هستی 
 است: سخن گفته

 هايی داره، آوا خانم؟داداشت چه بازی -»
 داداشم همه نوع بازی داره، همه بازيای منو داره.

 های دخترونه هم داره؟يعنی بازی -
 داره خب.آره، 

 تو چه طور، بازی پسرونه داری؟ -
 ه ندارم.نه من بازی پسرون

 چرا عزيزم؟ -
 کنه، بازی پسرونه بازی کنم.مامانم دعوام می

 ی هستن؟چه طور های پسرونهآوا بازی -
 ماشین بازی، فوتبال، تفنگ بازی، بتمن بازی، اسپايدرمن.

 چرا ماشین بازی پسرونه هست؟ -
 گه.مامانم می

 ها پسرونه هستن؟به نظر تو هم اين -
 کنم اينا رو.لن، دوسشون دارم. با تبلت داداشم بازی میحا نه، به نظر من اينا با

 دی؟خوب چرا به مامانت گوش نمی -
 زنی يکیو.ری يا با تیر میری میده بازی کردنش، باسرعت میچون خیلی مزه می

 هايی داری؟خودت چه بازی -
 بازيام، دکتری دارم، عروسی دارم.

 يه؟چه طور عروس بازی -
 گیريم.پوشیم، عکس میکنیم، لباس میمیيه عروسی رو آرايش 
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 دوست داری خودت هم آرايش کنی؟ -
 کنم.کنه، ولی من بعضی وقتا که نیس، آرايش میذاره، دعوام میآره، خیلی زياد، ولی بابام نمی

 فهمه؟بعد بابات نمی -
 گه آفرين که آرايش نکردی.کنم. بابام میخواد بیاد، پاک مینه، بابام که می

 ارت بد نیست؟ک -
 «.شمنه خاله، خیلی آخه دوست دارم آرايش کنم، خیلی خوشگل می

در سطحی فراتر، برخی از کودکان پیش دبستانی مصاحبه شده، از مخالفت صريح خود با اولیايشان 
های دارند با وجود مخالفتهای خود اظهار میساله، در مصاحبه 5ساله و ريحانه  5/5دهند. هلنا خبر می

های های پسرانه، به حرفبودن بازیبا حال  ها، آنان به دلیلهای پسرانه توسط آنر با انجام بازیماد
 کنند:مادرانشان توجهی نمی

 هايی داشتی؟خوب هلنا، ديگه چه بازی -»
ديگه يه موتورسواری، هی تاکسی داشتم، بعدش دو مدل هی تاکسی داشتم، يه دونه موتور، يه دونه 

ماشین.
ن بازی رو دوست داری؟ماشی -

آره، منو آجیم خیلی دوست داريم، من فقط هی تاکسی رو دوست دارم، ديگه هیچ ماشین بازی 
دوست ندارم، ولی اون قدر آجیم بازی پسرونه دوست داره، پسرخالمم بازيای دخترونه دوست داره، ولی 

من پسر خالمو خیلی دوست دارم، اسمش ايلیائه.
 ت؟آبجیت چند سالش هس -

 کالس ششمه.
ها هستن؟های پسرونه کدومبازی -

مثه ماشین بازی، فوتبال، تفنگ، سونیک. 
سونیک چرا پسرونه هست؟ -

چون پسره سونیک.
ها هستن؟های دخترونه کدومبازی -

گری، باربی بازی.مثه آرايش
کنه؟ات چی شده که بازی دخترونه میپسر خاله -

خیلی خوشش میاد.
دونی؟میاد، تو نمیچرا خوشش  -

دونم چرا.کالً شبیه دختراس خاله، نمی
 کنی؟تو بازی پسرونه می -

 گه بازی نکن.آره، ولی مامانم می
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 گه بازی نکن؟چرا می -
 گه اينا خشنن، برا دخترا خوب نیستن.می

 به نظر تو و آبجیتم خشنن؟
 «.حالن نه با

 ؟ريحانه جون، تو تا حاال بازی پسرونه داشتی -»
 آره.

 ها هستن؟های پسرون کدومبازی -
 مثه تفنگ بازی، فوتبال، ماشین بازی، پلیس بازی. 

 چرا ماشین بازی پسرونه هست؟ -
 کنن.پسرا بازی می

 کنی؟مگه تو بازی نمی -
 گه پسرونه ان.چرا، ولی مامانم می

 هات رو مامانت ببینه؟خواستی بازی پسرونهچرا نمی -
 بايد دخترا بازی کنن.گه پسرونه نچون می

 ای پسرونه چه طوری هستن؟هچرا مگه بازی -
 گه آدم کشیه، خشنه.بازيای پسرونه می

 گه خشنه؟مامانت می -
 آره.

 های خشن نبايد بکنی؟گه چرا بازیمامانت نمی -
 «.حالنگه، ولی با میچرا 

 

 
 
 
 
 
 
 

گوش نکردن حرف مادر مزه »دارند که می ساله نیز در برابر مخالفت مادر، اظهار 4دانیال و ويونای 
 «.دهدمادرم الکی به من گیر می»و « دهدمی
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مسأله جديد های مهمی که در اطراف کودکان خردسال هستند، پیروی از چهرهانديشه ديگر ترديد در
اد العاده زيتوان در مواردی مانند: جذابیت فوقو قابل توجهی است. داليل وقوع چنین حالتی را می

 های متعارض آنان يافت.های ارتباطی جديد، احساس ضعف اولیا و رفتارفناوری کاربری از
برای  01نسل دهه های ارتباطی پیشرفته چنان است که گاهی کودکان فناوری جذابیت کاربری از

اند، به از تبلت يا گوشی همراهشان، در حالی که زير پتو رفته و خود را به خواب زده تربیشکاربری 
های مختلف با فريب دادن اولیايشان، به کاربری خود از پردازند و يا به شکلبازی با وسیله خود می

 دهند.تبلت يا گوشی خودشان ادامه می

  
 
  

 

کودکان ديگری در توصیف داليل ترديد يافتن خويش به ديگرپیروی از اولیايشان، از ضعف کاربری 
اند، به عنوان مثال، های ارتباطی جديد ياد کردهفناوری اند.طی جديد ياد کردههای ارتبافناوری آنان از

ها برای گوشی مادر رمز گذاشته يا داشتند که آنهايشان بیان میساله، در مصاحبه 4پرهام و سپهر 
 کنند:گوشی بهم ريخته مادر را درست می

 ؟کنیخودت تبلت داری يا فقط با گوشی مامانت بازی می -»
 کنم.من تبلت دارم خب، اما با گوشی مامانمم بازی می

 گوشی مامانت هم رمز داره؟
 .گه بیا درستش کنذارم، میها؟ گوشی مامانمو من رمزشو می

 ريزی؟هات رو میخودت بازی -
 «.ها؟ آره

 يعنی مادرت گوشی رو دادش به تو درست کنی؟ -»
 آره. 

 اين قدر واردی؟ -
 آره.

 «.تازهاينستارم داشتم 
گاه به ادراک و تجربه آن های قبل هیچاحساس ضعف اخیر، احساسی است که کودکان نسل

 نپرداخته بودند.
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های متعارض اولیا نیز به سهم خود در ترديد کودکان در ديگرپیروی از اولیايشان ها و رفتارحرف
گويد، اگر داشت، مربی مهد آنان میمیساله، در مصاحبه خود بیان  4مؤثر است. به عنوان مثال، نازنین 

گیرد، اما مادرش هايتان را از شما میشما بدون اجازه به گوشی مادرتان نگاه کنید، خداوند نعمت چشم
 به او گفته است که تو خودت خانمی و عقل و شعور داری که چه چیزی را ببینی و چه چیزی را نبینی.

 
 

 
 
 
 
 
 

خواهد که با ها میاند که پدرشان از آنبه شکل مشابهی بیان داشتهساله هم  4سپهر و امیر محمد 
تبلت حداکثر يک ساعت بازی کنند، اما خودشان برای چندين ساعت مشغول بازی با تبلت يا تلفن 

 شوند. همراهشان می
های اجتماعی، عامل ديگری در ترديد کودکان در ديگرپیروی تحوالت اجتماعی و تغییر نسبی ارزش

 رود:ساله، نمونه گويايی در همین جهت به شمار می 5اولیايشان است. مصاحبه فاطمه  از
 اسمت چیه خانمی؟ -»

 آيسا و فاطمه. 
 باالخره آيسا يا فاطمه؟ -

 اسم دارم. دو تا  دونی منمی
 خوب؟ -

 يکیش تو شناسنامه، يکیشم توی بیرون. 
 اسم داری؟دو تا  چرا -

 اطمه و اين چیزا باشه، ولی من دوست ندارم. چون مامانم دوس داره اسمم ف
 آيسا رو کی انتخاب کرده؟ -



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /022

 

 «. خودم به خالم گفتم بیا يه اسم جديد پیدا کنیم با هم گشتیم، از اين خوشم اومد
در ديگرپیروی از اولیايشان  01نسل دهه فشار هنجاری گروه، عامل ديگری در ترديد يافتن کودکان 

داشت، او با آن که به الگوی ساله، در مصاحبه خودش بیان می 4نین زهرای هست. به عنوان مثال، ناز
مندبود، با مخالفت پدرش، دنبال خريد وسايل السا نرفته بود، اما فشار و کارتونی السا عالقه-عروسکی

های دوستانش وی را مجبور کرده است که برخالف میل پدر، به تهیه وسايل السايی طعنه و کنايه
 تا مورد نکوهش دوستانش قرار نگیرد. دست بزند

های ارتباطی جديد، در حالت اقتدار نديدن اولیا فناوری های بسیار زيادبنابراين عواملی مانند: جذابیت
های اجتماعی و فشار هنجاری گروه، در مجموع های رفتاری و گفتاری آنان، تغییر ارزشو تعارض

توانند پیروی از اولیا را به شکل نسبی يا کامل به اند که میرسبرخی از کودکان را به اين نتیجه می
کنند، ها و همساالنشان به آنان القاء میصورت تعلیق در آورده، آن گونه که خود احساس کرده يا رسانه

 رفتار کنند.
ترجیح نسبی »، «مواجهه کودکان با جريان آزاد اطالعاتی»های با توجه به آنچه ذيل عنوان

توان از فزونی گرفتن نقد می آمد،« ترديد در انديشه ديگرپیروی از اولیا»و « فرهنگی غربهای ارزش
اجماعی کودکان ياد کرد. به اين معنا که کودکان در مواجهه با جريان آزاد اطالعاتی، برخالف نسل 

ر در يک دست ارايه شده توسط جامعه خودش مواجه بود، در حال حاضهای گذشته که غالباً باگزينه
متعددی برای انتخاب هستند که های ای شاهد طرح گزينهفضای جهانی شده، کودکان در هر زمینه

ها دست به انتخاب زده و به شکل نسبی از انتخاب خويش دفاع کنند که اين امر بر بالطبع بايد بین آن
 افزايد.می ديد نقادانه کودکان

کاربر  01نسل دهه کودکان خاطرنشان شد، فرهنگی غرب نیز های درباره ترجیح نسبی ارزش
های ضمنی ها، با وجود ارزشاين رسانه هایمحصولهای داخلی و خارجی، در برخورد با رسانه
گرای ايران، به دلیل ديد عینی گرايی و توجه به فرهنگ بومی و جمعهای داخل نظیر ارزشتولید

شوند که از آب و رنگ و گرافیک ی خارجی میهاتولید شده رسانه هایمحصولجذب  تربیشخودشان 
اند، از شناسی کاربران توجه ويژه نشان دادهتری دارند، به روانبهتری برخوردارند، صداگذاری مناسب

ها، به سهم خود تری دارند و... و اين تفاوتتنوع موضوعی قابل توجهی برخوردارند، موسیقی محرک
کودکان کاربر فضای مجازی باشد که کار خود را با دريافت  های اجتماعیتواند آغازی بر نقدمی

های داخل و خارج شروع کرده و در ادامه به سادگی ممکن است، نقد های مشهود تولید رسانهاختالف
 ها به کالن نظام تعمیم دهند.ها و پويانمايیاجتماعی خود را از کارتون

ديگرپیروی از اولیايشان هم از تزلزل نسبی در انديشه  01نسل دهه در زمینه ترديد کودکان 
ارتباطی جديد، های ديگرپیروی کودکان در برخورد با مواردی مانند ضعف کاربری اولیا از فناوری

های کاربری از فناوریهای تعارض عاليق فرهنگی پديد آمده در کودکان و اولیای آنان، جذابیت
)که غالباً به ها ل بر کاربری بیش از پیش از فناوریارتباطی جديد و فشار هنجاری گروه همساالن دا
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تر شدن ديد گردد(، ياد شد. موارد اخیر نیز به سهم خود بر انتقادیمی مقابله اولیا با کودکانشان مواجه
توان با توجه به اثرات مواجهه کودکان با جريان آزاد اطالعاتی، می گذارند، از اين رومی کودکان اثر

فرهنگی غرب و تزلزل ديگرپیروی آنان از اولیايشان، ارتقای نقد های دکان به نمادعلقه يافتن کو
 اجتماعی آنان را نتیجه گرفت.

  كودكان متشتت پذیریجامعه -2-6

های آموزش، تفريح و سرگرمی، ها در عین داشتن ويژگیها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و رزشواجد ويژگی مهم انتقال برخی از ا

 ها توجه الزم را معطوف داشت.زيست محیطی به کاربرانشان هستند که بايد بدان
های داخلی ياد شده و در ادامه، القائات های رسانهدر اين قسمت نخست از القائات سیاسی تولید

اهند گرفت. اما پیش از ورود در بحث القائات ارزشی های خارجی مورد توجه قرار خوسیاسی رسانه
پذيری و جامعهای در باب های داخلی و خارجی، در ابتدا مقدمهها و پويانمايیها، کارتونبازی

های تهیه شده )و پذيری سیاسی ضرورت دارد و در ادامه اين بحث، با طرح عناوين برخی از بازیجامعه
های ها ياد خواهد شد. در انجام بررسی القائات سیاسی رسانهز القائات آنيا در دست تهیه( داخلی، ا

داخلی، اظهارنظر تنی چند از کودکان پیش دبستانی مصاحبه شده، مورد استناد قرار خواهند گرفت که 
 های تولید شده در داخل را به نمايش خواهند نهاد.برخی از تبعات و پیامدهای کاربری از بازی

 پذیری سیاسیجامعهیری و پذجامعه

ها و هنجارهای مورد نظرش را به کوشد تا ارزشپذيری روندی است که جامعه در جريان آن میجامعه

(، 0002) 2و ديهلر 1کوذهن کودکان، نوجوانان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعی خويش القا سازد. بوکت

های مورد ها و مهارتها، رفتارآن کودک با ارزش کنند که در جريانپذيری را فرايندی تعريف میجامعه
 يابد.نیازش در جامعه آشنايی می

پذيری به اخذ باورها، جامعهسازد، کودک در جريان ( در عباراتی مشابه خاطرنشان می2111) 3شافر

 آيد.اش نايل میهای مورد پذيرش جامعهها و رفتارارزش
های جمعی، مذهب، فرهنگ، طبقات روه همساالن، رسانهدر منابع مختلف از خانواده، مدرسه، گ

 پذير کننده ياد شده است.جامعهترين عوامل اجتماعی و نقش جنسی به عنوان مهم

                                                           
1. Bukatko, D. 

2. Daehler, M. 

3. Shaffer, D. 
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پذيری سیاسی عبارت از جامعهپذيری در ابعاد سیاسی آن معطوف سازيم، جامعهاگر توجه خود را به 
دان ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی، از طريق کسب اطالعات فرايند مستمر يادگیری است که شهرون

 يابند.الزم، به وظايف سیاسی خود در قبال جامعه و جامعه در قبال خودشان، آشنا شده و بدان وقوف می
 نقش هستند.پذيری کلی فرد، ذیجامعهپذيری سیاسی نیز همان عوامل مؤثر در جامعهدر جريان 

پذيری سیاسی به کودکان، جامعههای پذير کننده و القای موضوعجامعهنهاد  خانواده، به عنوان اولین
گران گیری نگاه سیاسی کودکان خانواده برخوردار است، برخی از پژوهشاز نقش مهمی در شکل

های سیاسی محلی و ملی با آرای اولیای آرای نوجوانان و جوانان در انتخابات %01زند که تخمین می
 است.آنان همسو 

آيد. در مدرسه کودکان در روند مطالعه پذيری به شمار میجامعهمدرسه، عامل مهم ديگری در روند 
فهمند که يک ملت هستند و از هايی نظیر تاريخ، اجتماعی، ادبیات و نظاير آن، میو فراگیری درس

شان در طول ههای جامعسوابق فرهنگی و تاريخی خاصی برخوردارند و بايد ضمن پاسداشت دستاور
 تاريخ، به غنی سازی و ارتقای آن بپردازند.

رود و همواره تأثیر قابل پذيری افراد به شمار میگروه همساالن از ديگر عوامل مهم در جامعه
 توجهی روی کودکان و نوجوانان دارد.

ند، اين گیريابی خويش، قدری از خانواده خود فاصله میکودکان پس از آن که برای تجربه استقالل
گردد. هر فردی برای ها میيابی آنانديشه استقاللساز آنان در ها هست که چارهگروه دوستان آن

های گروه را پذيرفته و با آن همنوا شود تا گروه نیز برخوردار شدن از حمايت گروه همساالن، بايد ارزش
-شود، خطمرده شد، سبب میوی را به عنوان عضوی از اعضای خود بپذيرد. بالطبع شرايطی که برش

گیری سیاسی آنان(، تحت های ارزشی اعضای گروه همساالن )از جمله تحلیل سیاسی و تصمیممشی
های سیاسی نزديک به هم برخوردار باشند. برخی از تأثیر گروه قرار گرفته، افراد گروه از واکنش

همساالن از اولیا و افزايش  ههای داخلی و خارجی، حکايت از کاهش اثرپذيری اعضای گروپژوهش
پذيری جامعهپذيری و جامعههای گروهی، عامل مهم ديگری در تأثیرپذيری آنان از يکديگر دارد. رسانه

های داخلی و خارجی های اخیر را بايد به دو مقوله رسانهروند. البته رسانهسیاسی افراد به شمار می
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های داخلی و خارجی، به میزان زيادی با سیاسی رسانه گیریمشی و جهتتقسیم کرد، چرا که خط
 يکديگر متفاوت است.

های داخلی غیردولتی(، هدف ارتقای دينداری و ی رسانهترکمهای داخلی دولتی )و به میزان رسانه
اهتمام  پذيرش نظام حاکم به عنوان يک نظام حکومتی مناسب را در دستور کار داشته، به تبلیغ آن

های خارجی از نگاهی نقادانه نسبت به دين و نظام سیاسی ايران ند، در حالی که رسانهورزمی
برخوردارند. البته وقتی موضوع کودکان پیش دبستانی مطرح باشد، بالطبع کودکان پیش دبستانی اهل 

ی گیرها با يکديگر و انتخاب جهتهای داخلی و خارجی، تطبیق آناخذ شواهد الزم از هر دو رسانه
های داخلی و خارجی در سطح های داخلی يا خارجی نیستند، اما نبرد رسانهنهايی خويش به نفع رسانه

های داخلی و خارجی باز های کودک رسانهکودکان پیش دبستانی، عمدتاً به جريان پخش برنامه
ه کاربران و های خاص خود بالقای ارزش در صددهای اخیر به شکل غیرمستقیم گردد که برنامهمی

 مخاطبانشان هستند.
ها از آيد. انسانپذيری کلی و سیاسی افراد به شمار میجامعهبستر فرهنگی جامعه، عامل ديگری در 

کنند و اين میرند، در بستر فرهنگی جامعه خويش زندگی میآيند تا زمانی که میزمانی که به دنیا می
خواند. به عنوان فراهم آورده، آنان را به تبعیت از آن فرامی های خاصی را برای افرادبستر به نوعی الزام

 گرا برخوردار هستند )نظیر کشور ايران(، افراد خود را با الزاممثال، در جوامعی که از فرهنگی جمع
 استگرايانه و در جوامعی که جامعه از فرهنگی فردگرا برخوردار اولويت بخشیدن به رفتارهای جمع

های منطبق با های رفتار فردگرايانه، افراد را به انجام رفتارديگر کشورهای اروپايی(، الزام )نظیر امريکا و
ها، برای آنان واجد اثراتی منفی خواهد دارد و استنکاف افراد از اين الزاممحیط فرهنگی خودشان وامی

های خارجی تأثیر رسانه پذير کننده آن سوی آب،جامعهبود، هرچند در گذر زمان و افزايش تأثیر عوامل 
های رفتاری، هنجاری و ها گزينهشده است و اين رسانه تربیشپذيری شهروندان ايرانی جامعهدر روند 
 کنند. ها پیشنهاد میو بدان ی را برای شهروندان داخل فراهم آوردهتربیشارزشی 

اند. پذيری ياد کردهجامعهمل گران از طبقات اجتماعی و جنسیت نیز به عنوان عواپژوهشبرخی از 
مطالعات انجام شده حکايت از آن دارد که افراد بسته به طبقه اجتماعی که در آن قرار دارند، دست به 

زنند. به عنوان نمونه، افرادی که در طبقات اجتماعی مرفه و باال قرار دارند، اظهارنظر و رفتار سیاسی می
افرادی که در طبقات اجتماعی ضعیف و فقیر جامعه قرار دارند، از کارانه و از تمايالت محافظه تربیش

از جنس مؤنث، به  تربیشهای راديکال و شديدتری برخوردارند. به همین ترتیب جنس مذکر، گرايش
و زنان از سويی به  استتر از زنان دهد، مواضع سیاسی مردان، راديکالمسايل سیاسی توجه نشان می

گیری قاطع بین دو شق مختلف، ان و از سوی ديگر به دلیل ضعف در تصمیمشدلیل عواطف گسترده
کنند، در حالی که مردان به های سیاسی جامعه خود نگاه میتری به مسووالن و نهادغالباً با نگاه مثبت

های پیش آمده، در مجموع با تر خويش و سهولت در اخذ تصمیم در تعارضهای منطقیدلیل برخورد
 نگرند.های سیاسی میتری به مسووالن و نهادانهنگاه نقاد
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نکته مهمی که توجه به آن در محیط ايران ضرورت دارد، وقوع نوعی از شکاف و گسست نسلی بین 
سال و جوان و نوجوان جامعه است که توجه کافی به آن مبذول نشده است، اما همین های بزرگنسل

. به عنوان مثال، هستهای سیاسی قشر نوجوان و جوان بوده و رفتارامر، حاوی اثرات قابل توجهی در 
شناسی و روان 01شناسی اجتماعی نسل دهه های روانپژوهشمنطقی )منتشر نشده، الف و ب( در 

های اخیر و اولیا و ای بین نسلکند که شکاف عمدههای مهمی ياد می، از ويژگی21اجتماعی نسل 
های اخیر سبب شده است نسل فرهنگی آنان در جامعه پديد آورده است. ويژگیاولیای آموزش و اولیای 

سال احساس کرده، با فاصله گرفتن های بزرگبه نوعی خود را در مسند نقد نسل ،21و  01های دهه
های آن سوی ی به رسانهتربیشهای داخلی آنان(، توجه های آنان )و بالطبع رسانهنسبی از امر و نهی

 از خود نشان بدهند.آب 

 های تولیدی داخل مروری بر بازی

های تولید داخل را با موارد مشابه که در خارج تولید شده ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوناگر بازی
گذاری در شود که تولیدات داخل به هیچ عنوان در میزان سرمايهشوند، مقايسه کنیم، مشخص میو می

های خارجی، قابل های تولیدی و گرافیک سطح باالی بازیجیتالی، حجم بازیهای ديتولید بازی
اندازه هزينه يک سال تولید ها نیستند و حتی گاهی در تولید يک بازی خارجی، به مقايسه با اين بازی

شود. اما با اين وجود، در غیاب حساسیت مسووالن درجه اول های داخلی، هزينه صرف میبازی
سازان به اهمیت وافر تولید محتوا برای کودکان )و نوجوانان و جوانان(، برخی از بازی فرهنگی نسبت

های اندک خويش وارد صحنه شده و دست به تهیه برخی از بازیداخلی و مؤسسات فرهنگی، با وسع 
ا در کنار اند تهای تولید شده آن سوی آب، کوشیدهاند که برخالف القائات ارزشی بازینسبتاً ابتدايی زده

های تولید شده، در راستای فرهنگ و ايجاد تفريح و سرگرمی برای کاربران خود، القائات ارزشی بازی
 منافع ملی ايران باشد. 

ها با طرح اند. بعضی از بازیها به مسايل فرهنگی پرداختههای تولید شده، برخی از بازیدر بازی
های انسانی آنان( برای )و البته تاحدودی ارزشای ايران، به معرفی آنان های اسطورهشخصیت

ساله(، از  2اند. طرح وقايع تاريخی و تاريخ معاصر )خاصه جنگ ها پرداختهمخاطبان و کاربران بازی
 سازان ايرانی بوده است.های مورد نظر بازیديگر موضوع
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اند و معدودی از ادهاجتماعی روز را مدنظر قرار د –های تهیه شده، مسايل سیاسیبعضی از بازی
اندکی به طرح های اند. سرانجام بازیهای سیاسی غرب به ايران برآمدهپاسخ به هجمه در صددها، بازی

 اند.نگر و تخیلی پرداختهمسايل آينده
، هنر فرش ايرانی را دستمايه بازی کرده، بازيگران را به بازی سرگرم کننده و معمايی «فرش»بازی 

 خواند.است، فرامیکه تهیه کرده 

   
ای ايران مانند های اسطورهطرح شخصیت در صدد، «دنیای اساطیر»و « هفت خوانک»های بازی

زنند رستم، گودرز، زال، سیمرغ و افراسیاب بوده، در جريان بازی به معرفی آنان برای کاربرانشان می
های در فضايی از معماری دورههای ايرانی )الزم به ذکر است که در بازی هفت خوانک، اسطوره

 شوند(.هخامنشی و ساسانی معرفی می
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آزادی »اند. بازی ها وقايع تاريخی يا تاريخ معاصر را مورد توجه خود قرار دادهبرخی از بازی
تصوير کشیده  ، برداشت آزادی از مقاومت رئیس علی دلواری در برابر مهاجمان انگلیسی را به«تنگستان

 است:

 
   

 
 
 
 
 

ساله، دست به  2با عنايت به مسايل جنگ « جنگ زرهی»و « بازگشت»، «دوران افتخار»های بازی
 های جنگ ايران و عراق زده است.طرح برخی از موضوع
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ور ملی را در آنان زنده کرده، آنان پردازی برای رزمندگان ايرانی، غرهای اخیر با نوعی از حماسهبازی
 سازد.های تاريخی کشورشان آشنا میحدودی با سرمايه را تا

ها با طرح يک بازی جنگی و پرحادثه، به طرح مواردی مانند ضرورت نبرد با داعش برخی از بازی
 ها هستند:از جمله اين بازی« نبرد با داعش»و « های داعشدالور: مقابله با تروريست»های اند. بازیپرداخته

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
اند. به عنوان اجتماعی روز را در دستور کار خود قرار داده –ها، طرح مسايل سیاسیبرخی از بازی

 نگرد:میبه مسايل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه با ديده طنز به « ديرين ديرين»مثال، بازی 
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ل اجتماعی، سیاسی و يطنز است. اين کارتون به مسا گونهديرين ديرين نام يک پويانمايی در 
 سازی در زمینه مصرف بهینه و سالم زيستن وشد تا در جهت فرهنگوکاقتصادی پرداخته و نیز می

است و  جذاب یهايراحی شخصیتزيبا و ط یمحیطدارای ديرين ديرين . بازی قدم بردارد مانند آن
 .است ت بخش کوتاهبازی لذّ 51بیش از حاوی 

 
  

 
 

 
 

اهمیت بازی ديرين ديرين در ديد سیاسی بومی آن نهفته است که درگذر زمان القائات آن کودک را 
رساند که اساساً ديدی مخالف و منفی در ارتباط با نظام فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و به جايی نمی

 سی کشورش داشته پیدا کند. سیا
 برنامه محله گل و بلبل نیز در صدد ارايه فرهنگی بومی به کودکان اين ديار است:
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تهیه شده « پرندگان خشمگین»، در پاسخ به نسخه خارجی «پرندگان خشمگین»نسخه ايرانی بازی 
گان خشمگین، در جايی شبیه به مسجد پناه های دزد تخم پرنداست. در نسخه اصلی اين بازی، خوک

گر های دزد )که به نوعی تداعیگیرند که پرندگان وحشی با پرتاب سنگ، مسجد را بر سر خوکمی
ها در چارچوبی شبیه ستاره شش پر داوود کنند، در نسخه بازی ايرانی، خوکمسلمانان است( خراب می

 بايد مورد هدف قرار گرفته و تخريب شود.اند که در جريان بازی اين ستاره پناه گرفته

 
 
 
 

  
 
 

 
اند. به عنوان مثال، بازی ها ساخت داخل، مسايل تخیلی مورد توجه قرار گرفتهدر برخی از بازی

های دور، بر سر منابع جديد انرژی جنگ در ، حکايت از آن دارد که در آينده«های فرازمینیارتش»
های کاشف اين انرژی است، گروهی را برای انجام جمله ابرقدرت گرفته است و ايران نیز که از

دارد. اگر چه داستان بازی در پااليشگاه فضايی )که البته از ای غريبه اعزام میمأموريتی به سیاره
آمیز در جهت ترک يابد، اما ايرانیان پیامی صلحای دارد( جريان میمعماری دوران هخامنشی نیز بهره

 .0سازندد را نیز در اين بازی مطرح میمخاصمه و نبر

 

های داخلی، حکايت از های انجام شده با کودکان پیش دبستانی کاربر بازیبرخی از مصاحبه
 ها دارد.های اخیر روی کاربران آناثرگذاری القائات سیاسی بازی

يت از تأثیر القائات ساله نیز حکا 4ساله و امیرعلی  5های های انجام گرفته شده با محمد طامصاحبه
 های داخلی در اذهان کاربرانش دارد:ظريف سیاسی بازی

                                                           
های ايرانی ساخته شده و در حال ساخت بازی از بهترين بازی 01نگارنده در نگارش اين قسمت، از مقاله معرفی  .0

 ( نیز بهره برده است.00/4/0402محمدحسین ابوترابی )
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 میرن. اآلن تیر بزنیم که اونا می -»
 ان. بايد بمیرن. عراقی

 شه کشت؟عراقیا رو می -
 آره. همه رو جز ايرانیا که يار خودتن، بايد بکشی. 

 چرا؟ -
 آدمای بدين ديگه.

 ن؟هست چرا بد -
 .چون ايرانی نیستن

 اوه، اوه، حمله کردن. -
 شون يا کالشینکف... .جی بکشمبذار ببینم با آرپی

 ترکونم شون.جی میوايسا اآلن با آرپی
 جی؟چرا آرپی -

 میرن. می تربیشتره. خب تیرش گنده
تون رو کشیم، گفتن خونهکه میرو ها ب حاال تا نزديم از اول بیاد بهم بگو. اگه اآلن اينوخ -
 شون.يم چی؟ بیا نکشیمگیرنمی

ايستد(. من يه باباحاجی داشتم خیلی مهربون بوده. گذارد و مقابلم میگوشی را کنار میمحمدطاها )
 ترکونم. اين عراقیا باباحاجی منو کشتن. منم همه شونو می

 ب اآلن بابا حاجی کجاس؟وخ -

 تو جنگن.  رفته پیش خدا. ما هم با عراقیا دوست شديم، ولی نه اين عراقیا که
 نمرد؟  ،اوه، اوه، تانک. بدو بزنیمش. اَه. چرا هرچی تند تند زدم

 مگه تند تند بزنی فرقی داره؟ -
 مو عوض کنم. مون خالی شده. بذار تفنگخورن. خشابتیر می تربیشخب 

 اين يکی تفنگه اسمش چیه؟ -
 تک تیراندازه. 

 دونی؟از کجا می -
شیم. )خطاب به سربازها( م. )با تأکید( تیرمون تموم شه، بدبخت میبلدم ديگه اَه. از اول بلد بود

 تون اگه ببازيد.زنم تو دهنمی
 مون میان تو مرز.کشناومدن دوباره. اآلن می

 ا چرا میان تو مرز ما؟هاين -
 چون که ايرانو از بین ببرن. 

 چرا از بین ببرن؟ -
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 داره.  نمی دونم به خدا. بیا اينم کالشینکف. خشابش تیر
 شه؟تیرشون چه جوری تموم می -

 شه. اوه. بازم تانک اومد. خالی می ،اينو ببین اين خشابشه. وقتی هی شلیک کنی ،ايناها
 تانک دارن.  چه قدر -

 کنم به خدا. بايد آدم شن. تیکه تیکه شون می
 . «کشتم شون. بردم فک کنم

 ی اول اولش.یه، من مرحله اولشم، نگا مرحلهامیرعلی: من يه بازی دارم، هواپیما جنگیه، اولش چ»
 سپهر: من مرحله دومشم. 

  .1«کنهها رو داغون میره، اسرائیلیامیرعلی: تو اون بازی رو نداری، مرحله اولش بابايی می

                                                           
تری به مسايل سیاسی پذيری سیاسی بیان شد، جنس مذکر عالقه بیشجامعهگونه که در مقدمه اين قسمت در زمینه همان .0

 تر پسران به مسايل سیاسی دارد:ساله، حکايت از عاليق فزون 4مصاحبه انجام گرفته شده با دانیال  دهد.نشان می
 کنی؟یمری، چه کار وقتی توی اينترنت میآقا دانیال تو  -»

 بینم.میعکسای جمهوری 
 جمهوری چیه؟ -

 بینم.میهمین اخبار 
 بینی؟میديگه چی  -

 کنم.میرم، بازی میبعدش از اينترنت 
 بینی؟میديگه چی  -

 بینیم.میفیلم و کارتون 
 ری؟ری يا تنهايی خودت میمیبا داداشت  -

 رم، بعضی وقتا تنهايی.میبعضی وقتا با داداشم 
 ری؟میپس تنهايی هم  -

 آره، واسه اين که داداشم نباشه، اذيتم کنه.
 بینی؟میتنهايی چی  -

 اخبار، جمهوری اسالم.
 بینی؟میچی  -

 خودشو.
 خودش کیه؟ -

 کنه.میيه مردی که صحبت 
 زنه؟میدرباره چی حرف  -

 درباره دشمنا.
 گه؟میچی  -

 «.و ايناگه دشمن کشته و بايد بکشینش و فالن می
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در درجه نخست اهمیت، حساسیت مسأله توان اظهار داشت، بندی کلی میبنابراين در يک جمع
های ديجیتالی، هنوز برای بسیاری از مسووالن فرهنگی جامعه جا ن ايرانی رسانهتولید بازی برای کاربرا

نیفتاده است و تغذيه ارزشی فرزندان اين مرز و بوم با تهیه آثار فاخر بومی، به شکل جدی در دستور کار 
 های فرهنگی مرتبط قرار نگرفته است.نهاد

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایمحصولها و گذاری الزم جهت تولید بازیهمیت، به دلیل فقدان سرمايهدر درجه بعدی ا
رايت در ايران، تولید آثار ارزشمند بومی به نوعی فرهنگی جهت فضای مجازی و عدم رعايت قانون کپی

های ها، با بازیهای موجود در بازار بازیبست قرار گرفته است و به همین سبب، سیطره بازیدر بن
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اند، توان مقابله و هماوردجويی با های داخلی معدودی که در اين زمینه تولید شدهست و بازیغربی ا
 های خارجی را ندارند.بازی

های تولید شده در داخل حاوی برخی از بازیاند، با وجود آن که موارد اخیر در مجموع سبب شده
های بالقوه می هستند، اما ظرفیتمضامین سیاسی، عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی ارزشمند با صبغه بو

های خارجی، قابل قیاس نباشند و های بالفعل تهیه و تولید بازیها در برابر ظرفیتموجود اين بازی
های ساخت خارج کاربری داشته های ساخت داخل، عمدتاً از بازیکاربران داخلی به دلیل قلت بازی

نظام سیاسی و منافع ملی  ای در جهت مخالفت باگستردهها نیز غالباً حاوی القائات باشند که اين بازی
 ند.ايران هست

 
 

 
 
 
 
 
 

نگرد و های خود میپذيری خاطرنشان گرديد که جامعه به افرادش به مثابه سرمايهدر بحث جامعه
 های مورد نظر را به افرادش القا کند.ها و هنجارپذيری افراد، ارزشکوشد در روند جامعهمی

پذير کننده نیز از عوامل خانواده، مدرسه، گروه همساالن، فرهنگ، مذهب، عوامل جامعهدر بررسی 
پذير کننده ياد شد. در ضمن ترين عوامل جامعههای جمعی، طبقه و جنسیت، به عنوان مهمرسانه

های داخلی و خاطرنشان شد که به دلیل جهانی شدن، بايد در بحث رسانه، به بررسی تأثیر رسانه
های داخلی در دسترس شهروندان يک جی به شکل توامان توجه کرد، زيرا اگر چه زمانی تنها رسانهخار

توانند ها و تحقق دهکده واحد جهانی، در عمل شهروندان میجامعه بودند، اما به سبب پیشرفت فناوری
 د.ها قرار گیرنهای خارجی نیز بهره جسته و بالطبع تحت تأثیر اين رسانهاز رسانه

ها ياد شد، خاطرنشان گرديد، در گذر زمان با سیطره بیش از مضاف بر آن چه از آن درباره رسانه
ها روی فرزندانشان کاسته شده های داخلی و خارجی بر جامعه، از میزان تأثیرگذاری خانوادهپیش رسانه

ه شده است. در اين قسمت ها روی کودکان و نوجوانان افزوداست و برعکس، بر میزان اثرگذاری رسانه
ای که به مسأله ديگرپیروی کودکان خواهد شد، از گسترش بحث ديگرپیروی کودکان به پس از اشاره

های داخلی و خارجی هم در اين قسمت سطح ديگر افراد مطلوب طبع کودک ياد خواهد شد که رسانه
 گذارند.مطرح بوده، اثرگذاری خود را به معرض نمايش می

های تبلیغاتی، اقتصادی و خاصه سیاسی داخلی و خارجی به مقوله از عطف توجه نهاد در ادامه
های مزبور در تالش برای القای منويات ديگرپیروی کودکان ياد شده و تأکید گرديده است که نهاد
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کوشند از ويژگی ديگرپیروی کودکان در فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی و سیاسی خويش، می
های ديگرپیروی کودک که به دلیل پذيرش شديد کودک شان سود ببرند و از سالق منوياتجهت تحق

 برد اهداف خود بهره ببرند.های طاليی معروف هستند، در راستای پیشها، به عنوان سالدر اين سال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحلیل چند بازی از القائات  های خارجی، با ارايه ودر ادامه با عطف توجه به القائات سیاسی رسانه

ها، از ها ياد شده، با ارايه شواهد میدانی از کودکان خردسال کاربر اين بازیسیاسی عمیق اين بازی
 اثرپذيری کودکان پیش دبستانی از اين آثار، ياد خواهد شد.

، ضمن ترسیم عمق القائات فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، سیاسی مجموعه مباحث مطرح شده
پذيری متشتت کودکان در اين جامعههای آن سوی آب، بر ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبازی

 میان تأکید خواهند داشت.

 هادیگرپیروی از رسانه

سالگی، خصوصیت  00 -02های مهم کودکان در دوره پیش دبستان تا حدود يکی از ويژگی
ی خويش، متوجه افراد مطلوب طبعی که در اطراف ديگرپیروی آنان است، کودکان در جريان ديگرپیرو

دهند. های آنان را در دستور کار خود قرار میبرداری از رفتارشوند و تقلید و کپیبینند میو اکنافشان می
های اخیر ممکن است از طیف مثبت گرفته تا منفی، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشی که در کار
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زند، است، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وی دست به انجام کار خاصی می رفتار مورد نظر نهفته
 کنند.مبادرت به انجام همان عمل می

بالطبع غالب افراد مورد عالقه کودکان، اولیای آنان هستند، اما در اين میان رفتار افراد ديگری مانند 
ها هم ممکن است مورد ظاير آنهای دوست داشتنی، مربی مهربان مهد و نها و مادر بزرگپدر بزرگ

 برداری کودکان قرار گیرند.تقلید و کپی
داشتند، به صرف آن که معلم مورد نظر آنان سیگار نگارنده با افرادی مواجه شده است که بیان می

اند و يا به دلیل آن که ناظم مهربان مدرسه يافتن سیگار و کشیدن آن بوده در صددکشیده است، می
آموزان مدرسه در حین راه رفتن خود، لنگیده است، نیمی از دانشيان راه رفتن خود، میآنان، در جر

 اند.رفتهشبیه او، با لنگیدن راه می
های کودکان های مطرح در رسانه )خاصه برنامهبا پررنگ شدن نقش رسانه در زندگی کودکان، الگو

های مورد هستند( نیز ممکن است جزو الگوها کاربر اين سنخ از برنامه تربیشهای خردسال که بچه
نظر کودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک نیز عیناً دست به تکرار همان حرف يا 

 رفتار بزند.
ساله، حکايت از ديگرپیروی اين کودکان از  5ساله و يلدا و آبتین  4های کیان و پرهام اظهار نظر

های مادر بزرگ مهربانش، سخن خود را به مادرشان دارد. کیان با استناد به حرفافرادی به غیر از پدر و 
گر شده رساند. پرهام، با استناد به بیانات فردی که به لحاظ اجتماعی برای او پر اهمیت جلوهانجام می

يان تأثیرپذيری از خاله شادی و عمو پورنگ که از مجرکند و يلدا و آبتین هم با است، رفتار می
 دهند:هايشان جنبه استداللی میهای کودک تلويزيون ايران هستند، به زعم خود به حرفبرنامه
 کیان، تو بازی جنگی نداری؟ -»

 نه، نه، جنگ اصالً خوب نیست، من جنگ رو اصالً دوست ندارم.
 چرا جنگ رو دوست نداری کیان؟ -

 گه لعنت به جنگ.یشه میآخه بابا بزرگم تو جنگ، رفته پیش خدا، بعد مامانیم هم
 بازی بدو بدو رو دوست داری؟ -

 کنه.آره خیلی، مثل ساب وی که از دست آقا پلیسه فرار می
 کیان، مگه در رفتن از دست پلیس کار خوبیه؟ -

نه، خوب نیس، ولی همه آقا پلیسا هم خوب نیستن که )اين جمله را بابای کیان در خانه زياد 
 گويد(.می

 و برادر يا خواهر داری؟کیان جان، ت -
 با ناراحتی زياد بیان کرد که تک فرزند است(.کیان نه من تنهام )

 چرا اين قدر ناراحتی؟ -
 چون دوست داشتم که يکی باشه که باهاش بازی کنم.
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 حاال داداش دوست داری يا آبجی؟ -
 «.گه بچه بايد سالم باشهکنه مامانی )مامان بزرگ( میفرقی نمی

 شه؟سی بهت گفته، اگه زياد بازی کنی چشمت اذيت میپرهام، ک -»
خواستم بیام پیش دبستانی، يه خانومه دندونامو ديد، گفت شکالت نخور زياد، بعدم گفت زياد من می

 «.شههات ضعیف میبا گوشی بازی نکن، چشم
 ها توی سن تو تلگرام داشته باشن؟يلدا خانم، خوب به نظرت خوبه بچه -»

 نه.
 نظرت؟ چرا به -

 دونم.نمی
 ها تلگرام داشته باشن؟کی بهت گفته که خوب نیست بچه -

 مامانم، خاله شادی.
 ولی تو خودت دوست داری داشته باشی؟ -

 «.نه. وقتی بزرگ شدم دوست دارم
 کنی؟می قدر در روز با گوشی مامان کاره آبتین، تو چ -»

 خیلی کم. 
 گه؟نمی اناگه يه موقع زياد بازی کنی، چیزی مام -

 کنه.می چرا دعوا
 برای چی؟  -

 شه.می هات ضعیفگه چشممی
 تو حرف مامان رو قبول داری؟ -

 «.گههمین رو می آره، چون عمو پورنگم

 های طالیی دیگرپیروی كودکجویی از سالهای مختلف برای بهرهتالش نهاد

محیطی با عطف توجه به ی و حتی زيستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی، سیاسنهاد
ها که کودکان به دلیل ويژگی ديگرپیروی کوشند در اين سالسنین ديگرپیروی کودکان خردسال، می

های مورد پذيرششان، حالت پذيرا را دارند، سود ببرند و خويش عمدتاً نسبت به القائات افراد و گروه
های عاطفی و روانی، وی را دند، به سادگی با ترفندبدون آن که با ديد نقاد مخاطب خويش مواجه گر

 تحت تأثیر قرار داده، القائات خويش را در ذهن مخاطبشان نهادينه سازند.
اند، های ديجیتالی امريکايی مطرح شدههايی که در صنعت فیلم، کارتون، پويانمايی و بازیمرور الگو

من، بتپسرانه سوپربوی، سوپرمن، کاپیتان امريکايی،  هایها )نظیر الگوداللت بر آن دارند که اين الگو
ومن، باربی، برتز، السا، آنا( يا های زنانه سوپر گرل، سوپرومن، واندرومن، بلکتن و يا الگواسپايدرمن، بن



 040/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

اند. به تعبیر ديگر، با توجه به در اوج قدرت و توانمندی جسمانی و يا در اوج زيبايی ممکن پردازش شده
های اخیر به های زيبا، الگوافر پسران به قدرت بدنی و با عنايت به عاليق دختران به چهرهعاليق و

اند که بالفاصله مورد توجه کاربران پسر يا دختر قرار گرفته، به صورت چهره ای پردازش شدهگونه
 آيند.آل آنان در میايده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 

 
 
 

 
غالباً لباسشان طرح پرچم امريکا را داشته و يا حداقل ترکیب رنگ  های اخیر کهاز سوی ديگر الگو 

آن )يعنی قرمز و آبی( را دارد، طبق الگوی شرطی کردن کالسیک، يادگیری جديدی در کودکان پديد 
آورند که کودک ضمن عشق ورزيدن به الگوی مورد عالقه خويش، عالقه به پرچم امريکا )و در می

 کند.یز کسب مینهايت خود امريکا( را ن
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های مطرح شواهدی دال بر عالقه کودکان به الگو ،ساله 4ی کیانا، تبسم، پارسا و آزيتای مصاحبه
 های مزبور را در بردارند:شده برای آنان و عالقه يافتن آنان به موطن الگو

 تون باربی رو دوست دارن؟ ا کارهدختر تربیشکیانا خانم، به نظرت چرا  -»
 آخه دخترونس و قشنگه. 

 میاد؟ تو از چی باربی خوشت -
 از لباساش و موهاش.

 دوست داری که موهات رو مثل اون درست کنی؟تو  -
 آره خیلی.

 تا حاال موهات رو اون جوری درست کردی؟ -
 خوام تو تولدم اون جوری درست کنم.می نه، ولی

 اری؟لباسی مثل باربی هم د -
 «.آره، مامانم يه دامن خريده، مثل دامن صورتیه باربیه

 بینی؟نمیتبسم جان، تو شبکه پويا رو  -»
 نه.
 چرا؟ -



 000/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 دوست ندارم کارتوناشو. 
 حاال اين شبکه رو ديدی؟ تا -

 آره.
 هاش رو دوست نداری؟چرا کارتون -

ین جم جونیور و مای کارتون دوست ندارم يه کارتون بود قشنگ بود، اون ديگه رفته به خاطر هم
 بینم.می

 هاش رو دوست نداری؟چرا کارتون -
 دوست ندارم، آخه توش باربی نداره، توش فروزن و سیندرال نداره.

 چرا دوست نداری؟ -
 ره، دوست ندارم.میقشنگ نیست، دخترونه نیست، مثالً فقط راه 

 دوست داری چه طوری باشه؟ -
 «.هباربی باشه، سفید برفی باش

 کنه؟دونی مرد عنکبوتی کجا زندگی میآقا پارسا تو می -»
 آره، تو آمريکاست.

 مگه واقعیه؟ -
 آره.

 واقعاً وجود داره؟ -
 «.بینیشآره، اگه بری آمريکا، خودت می

 خوب آزيتا خانم گفتی فیلم سیندرال رو داری؟ -»

 آره.
 تونی بگی فیلمش چه جوری بود؟می -

 تر بودش.صحنه بوسیدنشون، خوشگلمثل کارتونش بود، ولی 
 بوسن؟تو کارتونش هم همديگه رو می -

 آره.
 تر بود؟چرا تو فیلم بوسیدنشون خوشگل -

 داد.چون واقعی نشون می
 مگه تو کارتونش چه جوری بود؟ -

 فهمی چه جوری بايد اين کار رو بکنی.دن نمیاز دور نشون می
 خوای اين کار رو بکنی؟مگه تو هم می -

 آره ديگه.
 خوای يکی رو ببوسی؟برای چی می -
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 چون بعد ازدواج بايد ببوسیش.
 کی بايد ببوسیش؟ -

 دست کردن. بعد انگشتر
 بوسیش؟يعنی جلوی جمع می -

 آره.
 بوسن؟کنن، کسی رو جلو جمع نمیولی تو ايران فقط انگشتر دست می -

 کنم.من که ايران ازدواج نمی
 کنی؟پس کجا ازدواج می -
 «.مريکاآ

ی که هايمحصولهای ديجیتالی تهیه و تولید شده سیاسی، ها و بازیها، پويانمايیدر بررسی کارتون
و به دنبال « مادر خود را از دست داده»ای مطلوب برای کودک يا حیوانی که ترسیم چهره در صدد

ا که آثار اخیر جملگی ، واجد اهمیت خاصی هستند. به اين معن«موش»اوست يا ارايه تصويری مثبت از 
در پی ارايه تصويری مطلوب از قوم يهود است که به زعم خودشان از مادرشان )يعنی بیت المقدس( در 
طول تاريخ جدا افتاده بودند. ارايه تصويری مطلوب از موش نیز به دلیل شکستن شناعتی است که با 

 ه بود.زدن برچسب موش در اروپا به يهوديان، برای آنان دردسرساز شد
های ديجیتالی که حاوی القائات سیاسی گسترده و بارزی هستند، هايی از بازیدر ادامه با طرح نمونه

 ها پیگیری خواهد شد.اثرات اين القائات روی کاربران خردسال آن

 های دیجیتالیالقائات سیاسی بازی

ای همان موطن باشد و از هيک موطن، حاوی ارزش هایمحصولتوان انتظار داشت، به طور طبیعی می
ها و های ديجیتالی گرفته تا کارتونخويش دفاع به عمل بیاورد. بنابراين از بازی خاستگاههای ارزش

های موطن خودشان، هجمه به رود ضمن دفاع از ارزشهای تولید شده در غرب، انتظار میپويانمايی
هايی با صبغه وان مثال، پس از طرح عروسکبه عنهای مقابل را در دستور کار خود قرار دهند. ارزش

های باربی، بحثی با عنوان انقالب اسالمی باربی را کمپانی ماتل به عنوان سازنده عروسک اسالمی،
هايی شبیه فوال )که به دلیل چادری بودن، غالباً برای مطرح کرد و با همراهی نسبی در ساخت عروسک

ها و های موجود نیستند(، به تدريج عروسکهای عروسکیتقابل مقايسه با جذاب کودکان خردسال،
تولیدات به اصطالح اسالمی خود را به سمت حاالت تمسخرآمیز )مانند زنان مسلمان در حالتی که نیمه 

پوشی که دوست پسرشان، از تیپی مانند بن الدن برخوردار است(، سوق اند و يا افراد محجبه برقعبرهنه
 داد.

پیشبرد اهداف  در صددهای استشهادی، رای نفی و انکار افرادی که با عملیاتکمپانی ماتل، ب
ايدئولوژيک خويش هستند، با طراحی عروسک باربی انتحاری )که با برخاستن صدای اهلل اکبر و فشردن 
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که اين عمل را به سخره گرفته است، صورت ای کمربند انتحاری وی، صدای انفجار و بالفاصله خنده
 زند.د(، در عمل دست به نفی اقدام اخیر و موارد مشابه میپذيرمی

 
 

 
 
 
 
 
 

در سطح ديگری نشر تصاوير باربی نظامی در حالی که افراد اسلحه به دستی )که پرچم آنان مزين به 
عبارت الاله اال اهلل است(، در حال تهديد وی هستند، کینه و نفرت کاربران باربی را نسبت به افراد 

 زند.می مزبور دامن

 
 

 
 
 
 
 

 

( در قسمتی از رساله دکتری خويش که به تحلیل بازی ندای وظیفه پرداخته است، 0401شريفی )
 نويسد:می

برد های خصمانه به منظور پیشآمريکا از ابزارهای متعددی همچون خشونت، قدرت و سیاست»
کشورهای اسالمی استفاده اهداف ايدئولوژيک و ديپلماتیک خود علیه کشورهای خاورمیانه به ويژه 

 .کندمی

 پذيرد،صورت می ديجیتال فرهنگی صنايع که در آمريکا ایرسانه ديپلماسی بازنمايیدر جريان 
 است. اين موارد عبارتند از: بازنمايی ديپلماسی آمريکا در بازیبازی ندای وظیفه، ترين مضامین مهم

سی، سوءبازنمايی فرهنگی، سوءبازنمايی دينی و استیالی سیاسی، استیالی فرهنگی، سوءبازنمايی سیا
نمايی سخت، فناوری برتر، نمايی نرم و قدرتای، قدرتنژادی، خشونت روانی، جسمی، جنسی و رسانه

سازی از نظامیان آمريکا، بازتولید قهرمانان و ، ضديت با فناوری، قهرمانواردکنندگان فناوری
 .عمومیضدقهرمانان، دفاع از وطن و فريب افکار 
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های های آمريکا با کشورهای افغانستان، عراق و همچنین چالشروايت واقعی از جنگدر اين بازی 
ترين های سیاسی و نظامی، يکی از مهمسیاسی اين کشور با روسیه بازنمايی شده است. عالوه بر جنبه

یانه بوده است های دينی کشورهای خاورم، سرکوب فرهنگ، سنت و ارزشندای وظیفه های بازیهدف
 .گیردکه در چارچوب گفتمان شرق شناسی قرار می

در بازی ندای ترين مضمون ترين و برجستهاستیال يا هژمونی سیاسی و نظامی به عنوان پررنگ
است و در اين راستا، عالوه بر تخريب وجهه سیاسی کشورهای ديگر و  به تصويرکشیده شده وظیفه

ثبات سیاسی و اقتدار نظامی، بر شکاف فرادستی و فرودستی میان ها از لحاظ ضعیف نشان دادن آن
کشور آمريکا و کشورهايی همچون آمريکای جنوبی، روسیه، کشورهای اروپايی و آسیايی اصرار ورزيده 

ها، های مختلف ضمنی در ديالوگبلکه به شیوه ،شود. اين جنبه بارز نه تنها به صورت آشکارمی
 «.قابل تحلیل است مانند آن، ا، شیوه امتیازگیری وموسیقی، فیلم، کاراکتره

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

هايی است که حاوی القائات شاخص ها(: جنگ نفت ايران، از جمله بازیبازی تیم يانکی )امريکايی
 ها است:سیاسی مد نظر يانکی
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 دهد.های ديجیتالی را به دست میاز القائات سیاسی بازی ، نمونه بارز ديگری1بازی پرندگان خشمگین

 
  

 

 
 
 

  نويسد:دانشنامه ويکی پديا در توصیف بازی پرندگان خشمگین می
از آنجا بازی داستان منتشر شده است.  چیلینگوتوسط شرکت  2110 سال درپرندگان خشمگین »

ای هايشان هستند که حواسشان به پروانهداری از تخمشود که پرندگان خشمگین درحال نگهشروع می
ند. پرندگان دزدمیشان را هايها سوءاستفاده کرده و تخمهای سبز از موقعیت آنشود و خوکپرت می

در . کنندحمله میها به خوکايستند و فقط و فقط قسم خوردند که تا عمر دارند درجای خود نمیهم 
 تا کنندهايی پرتاب میکمان به سمت سازه و تیر يکاين بازی، بازيکنان چندين پرنده را به وسیله 

منتشر  اواسآی اپلدر  2110د. اين بازی در سال اند را نابود کننها پناه گرفتههايی که درون آنخوک
 .استخريداری شده (اواسپ استور )آیآمیلیون کپی از اين بازی از  02شد. 

                                                           
1. Angry birds 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3_(%D8%A7%D9%BE%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3_(%D8%A7%D9%BE%D9%84)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_(%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3)
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های ديگری از آن نیز تولید و عرضه شدند که با اتّکا به نسخهنظیر اين بازی  بعد از موفقیت کم
 ،شودبه طوری که تخمین زده می ،ی روبه رو شدندتربیشمحیط جذاب و ريتم کمديشان با موفقیت 

بار با سه ماه يکتقريباً هر  بازیاين  .اندمجموعاً بیش از يک میلیارد دفعه توسط کاربران دانلود شده
های به مناسبت بازیهای اختصاصی از اين نسخهعالوه بر اين  .است يک به روز رسانی جديد همراه

ريو، فصول، فضا نسخه معمولی، : شودشود. اين بازی به پنج دسته تقسیم میمختلف تولید و عرضه می

 0٫0آن  نسخهاست و آخرين  های بدجنگ ستارگان. يکی از جديدترين بازی اين شرکت نیز خوکو 
های پرندگان خشمگین هستند و در های سبز بازیخوک ،های بدهای اصلی بازی خوک. شخصیتاست

 ماشین با و بسازيد ماشین يک ...های چوب و آهن، موتور، چرخ واين بازی بايد با وسايلی مانند بلوک
 صدا سر و زياد ماشین ديگر اجزای و ورموت اگر بازی، اين سوم فصل در البته. برسید هدف يک به خود

در همان اوايل کار  ،کنند. بازی پرندگان خشمگینشوند و حمله مییم بیدار خشمگین پرندگان کنند،
ها توانست طرفداران زيادی جمع کند و محبوبیت زيادی پیدا کرد. اين بازی نیاز به خود و با اولین نسخه

 «.ها داردنابودی خوکگیری دقیق برای تمرکز باال و نشانه

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند:های موجود در بازی پرندگان خشمگین در اوج زشتی و پلشتی ترسیم شدهخوک
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 ها نیز چیزی شبیه تاج )يا عمامه( بر سردارد:شاه خوک 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

گردند، اما ضمن دزدی تخم زده میها در حالی که در برخورد با يک بازی فکری هم وحشت خوک
 باشند:پرندگان، اهل جنگ و ستیز نیز می
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های زشت و پلشت، پرندگان خشمگین غالباً با ترکیبی از دو رنگ قرمز و آبی )که در برابر خوک
و تداعی کننده پرچم امريکا است( در بازی ظاهر شده، حتی گاهی منجنیق جنگی آنان نیز به همین د

 رنگ است:

 
  

 
    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ای محل زندگی پرندگان خشمگین نیز جايی است که خورشید از پشت آنجا طلوع کرده و جنبه
 دهد:ها میروحانی و قداست آمیز بدان
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کند، مکان استقرار و پناهگاه مسأله مهمی که در طول بازی پرندگان خشمگین جلب توجه می 
 های مهاجم است که دورادور شبیه به مساجد مسلمانان است:خوک

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

مساجد در بازی پرندگان خشمگین چنان زياداست که حتی هايی شبیه تالش برای القای ساختمان
، چارچوب و دورنمايی که بايد داخته استکه به تهیه بازی پر چیلینگوهای پیشنهادی شرکت در بازی

 فراروی منجنیق قرار داده شود، دورنمای مساجد مسلمانان است:

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
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ها، در قسمتی از بازی پرندگان خشمگین دورنمای کشور ايران به عنوان سرزمین و پناهگاه خوک
 گیرد:هدف منجنیق پرندگان خشمگین قرار می
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های بد نشر يافته است. در اين فصل از فصل ديگری از بازی پرندگان خشمگین، با عنوان خوک
توان به حماقت گردند که در عین تهديد بودن، میها در حالی ترسیم میبازی پرندگان خشمگین، خوک

تی انماده منفجره تی ای مانند هواپیمايی که مملو ازهای بد از وسیلهها خنديد، زيرا اگر چه خوکآن
ها چوبی است، به شکلی که در هنگام برخاستن ممکن است به برند، اما هواپیمای آناست سود می

های بد، با استفاده از بادکنک به هوا برخاسته يا با های آن بکشند و يا هواپیمای خوکسادگی چرخ
 کنند.ی در فرود آمدن میشوند، سعکمک چترهايی که مانع از بارش باران روی سر آدمی می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
های بد و سربازان وی را ای مانند يک چماق کافی است که شاه خوکاما در هر صورت ابزار ساده

 .1فراری داده، متواری کند

                                                           
متأسفانه مسووالن تلوزيون ايران بدون توجه به القائات سیاسی پرندگان خشمگین، دست به پخش يک پويانمايی خمیری  -0

اند که مبتنی بر همین برنامه و محتوا ساخته شده است. تصاوير زير که از سايت شبکه به نام سبزک برای کودکان ايرانی زده
 :برداشته شده است، بیانگر همین مسأله استپويا و نهال 
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. استتصاوير زير انعکاس کاربری از بازی پرندگان خشمگین در زندگی روزمره کودکان خردسال 
دارد که او اسپايدرمن را کشیده است که دارد از يک در توضیح نقاشی خودش بیان می ،ساله 4صدرای 

رود. ترکیب رنگ پرچم امريکا )به عنوان رنگ مورد عالقه صدرا( نیز در نقاشی او ساختمان بلند باال می
دگان خشمگین ساله هم به تصويرگری بازی پرن 4مشهود است. تصاوير نقاشی نريمان و امیرعلی 

 اختصاص يافته است.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 داشتند:ساله، در مصاحبه خويش با اشاره به بازی پرندگان خشمگین چنین بیان می 4بهراد و رضای 
 هیچ ،گه من خانوممبعد می سازه...بعد يه رباتی يه خانومه می بهراد: من کارتون ايگور رو ديدم...»

 ...کنهو فعال میر بعد استخوون شیطانیش دزده...و میر اون زده میاد...بعد يه د کنم)!(...نمی کار بدی
 .کشه آدما روبعد اون می

بعد خیلی  منم ديدم...بتبعد  شن به ماشین...رباتا تبديل می .م ديدمو هر رضا: بعدش رباتا
 .بعد مرد عنکبوتی هم ديدم خطرناکه...
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 .کننخوکا رو له می ،کننو پرت میر نا يه طور خودشوناو و ديدم...ر بهراد: من کارتون انگری بردز
 چی؟ یبرا -

 .دزدنو میر تخم مرغاشون که اونا دشمناشونن... بهراد: برا اين
 دزدن؟و میر چی تخم مرغاشون یب براوخ -

 «.پادشاهشون دوس داره بخوره چون خیلی خوشمزه اس... بهراد:
بعد زندگی بهراد و رضا، به عنوان تبیین اصلی آنان های تبیین اخیر به سادگی ممکن است طی سال

 از روابط ايران و امريکا درآيد.
هايی را که ها و بازیاز کارتون اين کودکانساله نیز عمق تأثیرپذيری  4 و سوگند مصاحبه آرشام

 د، به تصوير کشیده است:نکاربری دار
 و نجات بدی؟ها ربری و آدم اسپايدرمن با آرشام پس گفتی دوست داری -»

 آره.
 بکنی؟ ایکار ديگه ها، چهدادن آدم نجات و اسپايدرمن با رفتن جای به حاضری آرشام -

 بايد باشه. اسپايدرمن ولی کارکنم، چی دونمنمی
 باشه؟ تو پیش اسپايدرمن اينه که بکنی، مهم کاری چه کنهنمی فرقی يعنی -

 آره.
 بکنین؟ کارهايی چه ديگه هم با خواينمی الرفتی، حا بیرون اسپايدرمن با کن فکرخوب  -

 بگرديم. با عشقامون بريم
 داره؟ اسپايدرمن، عشق مگه -

 آره.
 ديدی؟ از کجا رو اسپايدرمن عشق تو -

 تو فیلمش.
 کردی؟می نگاه اجازه بدون داشتی که فیلمی همون -

 آره.
 چی؟ يعنی عشق -

 بدم. نجاتش تونممی من داره، قبول که کسی
 شنیدی؟ بار کجا اولین رو عشق -

 اسپايدرمن. تو فیلم
 عشق؟ گهمی کی تو فیلم -

 بدم. نجات رو بايد عشقم گهمی اسپايدرمن
 ده؟می ها رو نجاتآدم رهمی که داره رو قبول تو فیلم، دختره، اسپايدرمن -

 آره.
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 داری؟ عشق تو هم مگه آرشام خوب -
 آره.

 هستش؟ تو کی عشق -
 مريم.

 ديدی؟ ور کجا مريم -
 همسايمونه.

 بود؟ عشقت بشی، اون موقع مريم اسپايدرمن دوست از اين که قبل آرشام، تو -
 نه.
 شد؟ عشقت چه جوری مريم بگی تونیمی -

 دادم. نجاتش رفتم و سريع تار زدم منم کنه.می گريه و داره ترسهمی از گربه مريم ديدم من

 
 

 
 
 
 
 
 
 کارکردی؟ چی يعنی -

 و رفت. کردم رو نوازش گربه
 ترسی؟نمی تو از گربه -

 داره. ترس تام مگه نه.
 هستش؟ و جری تام تو کارتون تام منظورت -

 آره.
 بشه؟ مريض آدم شه،می باعث گربه که گهنمی مامانت -

 چرا.
 دی؟نمی تو گوش ولی -

 نه.
 دی؟نمی چرا گوش -

 شه.نمی مريض تام چرا صاحب پس اين جوريه، اگه آخه
 شیم؟نمی مريض هم ما شه،نمی مريض تام صاحب چون پس -

 «.آره
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 دونی تا بهم توضیح بدی؟ ببینم ديگه چه کارتونی رو می -»
 اوووم خب بچه رئیس!

 بگو ببینم اون چه طوريه؟  -
اس تو يه شرکت دنیا میاد انگار. شرکت تولید خندی ديگه. يه بچهخب تو بچه رئیس همش می

خوان. بعد ای که بچه میفرستن تو يه خونهکنن روشون. هر کی رو میها. بعدش آزمايش میبچه
ای داره. صداشم کلفته. همشم داداش بزرگش رو اذيت وشلوار و کیف ادارهحاله. کت خودش خیلی با

ره صداشو زنه. میخواسته ثابت کنه اون فسقلی حرف میکنه. بعد يه جاش هست، مثالً داداشش میمی
-کنه نوار بیفته تو خیابون داغون شه. يه جا هم هست، داداشه میه. ولی اون يه کاری میکنضبط می

جون کنه. الههخواد پرتش کنه دعواش میبینن میرسن، میخواد بفرستش فضا، ولی مامان باباهه می
-مامان بابا میخوام دعواش کنم يا حالش رو بگیرم. کنه. میانگار من و سبحانیم. اونم منو اذيت می

 گیره، خوشم میاد.  ره انتقام میکنن. ولی از اين که بچه رئیس میرسن، بازم ازش طرفداری می
 ها از کارخونه میان؟ کنی بچهوقت تو هم فکر می اون -

گفت، داداشت تو نه، آخه قبل اين که سبحان دنیا بیاد، شیکم مامانم بزرگ شده بود. بعد مامانم می
 تا دنیا بیاد. اون کارتون بود، اون جوری بود. دلمه 
 گیره، به نظرت انتقام گرفتن خوبه؟ ببینم گفتی خوشت میاد که انتقام می -

)سوگند در حالی که کمی خجالت کشیده است( خب نه! اما اول اون يکی کار بد کرد. اصن تقصیر 
 مامان باباشونه. 

 چرا؟  -
خواس پرتش کنه. حاالم بعد داداشه حسوديش اومد، می کنن.چون همش به کوچیکه توجه می

 خواد انتقام بگیره.کوچیکه می
 يعنی تو هم ممکنه از سبحان انتقام بگیری؟ -

 بله، اگه مامان بابام زيادی بهش توجه کنن. 
 شه که همه از هم انتقام بگیرن که. يعنی چی؟! اين طوری نمی -

 ولی من نگیرم! گیره، رئیس می نه ديگه، چرا بچه
... 
 شیطنت کرد، تو چرا دنبالش کردی؟ و سبحان اومد داداشت ببینم سوگند اون موقع که  -

 خواستم بگیرمش، حسابشو برسم. می
 !زه نداريم به کسی آسیب برسونیمتو گفتی ما اجاچند دقیقه پیش که ولی  -

زنه يا وقتی به بابا اين طوری اذيتش کنم، منو میسبحان گه، ولی وقتی خیلی خب مامانم اينو می
 «.ره حسابشو برسه!کنه، تام میجريم، جری میاد اذيت می وگه برو بابا. حتی تو تامگه، بابا میمی
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کارتونی طراحی شده در آن سوی آب، هنگام نیاز سردمداران غرب، در جهت  -های عروسکیالگو

گردند و ذهنیت سیاسی غرب وارد عمل می –رهبران اقتصادی تبیین و تئوريزه کردن مسايل مورد توجه
 آورند. اند، پديد میهای اخیر يافتهالزم را برای کودکان کاربری که علقه اولیه و وافری به الگو

شود، به ها ديده می، پنج کشور مسلمان که نام ايران نیز در بین آنF-001در بازی به عنوان مثال، 
شود که در قالب خلبان جنگنده می تروريسم معرفی شده، از کاربران درخواست میهای حاعنوان کشور

 های مزبور را بمباران کند.نظامی، اهداف نظامی، اقتصادی و حیاتی کشور
بازيگر پس از آن که کشور مورد نظرش )مثالً ايران، لیبی و موارد مشابه( را مشخص کرد، تهاجم به 

آيد و کاربر به سبب طراحی خاص بازی، پیروزی وی ساده به دست نمیکند، اما سوی آن را شروع می
ها بازنده شود، از اين رو در ادامه، با کینه و بازی ممکن است در مسیر رسیدن به هدف نهايی خويش بار

 نفرت زيادی، تمامی تالش خويش را برای انهدام کامل اهداف از پیش تعیین شده، به کار خواهد گرفت.

، شاهزاده توسط ساحری سحر شده است که بازيگر بايد در جريان 1ای شاهزاده ايرانیايانهدر بازی ر

آيد، مکان حادثه، قابل تطبیق با گونه که از تصوير زير برمیمبارزه با وی، به نجات او اقدام کند. همان
نمايشگر  های مذهبی ايران )مانند قم( است، تصوير بعد که در جريان نصب بازی برروی صفحهشهر

گذارد. آيات شريفه قرآن، روی باالی شود، فضايی از مساجد را به عرصه ديد میرايانه ظاهر می
 های مسجدی که در تصوير وجود دارد، مشخص است.ستون
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های امريکايی را های تندرويی که ناودر بازی جنگ خلیج فارس، در قسمت اول بازی حرکت قايق
ها به سبب برخورداری از دهد، امريکايیشود، اما در نبردی که رخ میايش داده میاند، نمهدف قرارداده

 شوند.ها و کسب پیروزی در نبرد خلیج فارس میسازی قايقتری که دارند، موفق به نابودفناوری بر

سازی گروگان ، سه قهرمان امريکايی وارد صحنه شده، موفق به آزاد1گیریدر بازی گروگان

 شود که به زبان فارسی با يکديگر مراوده دارند.گیرانی میاز دست گروگان امريکايی

ها، باز هم های تولیدی شرکت کوما است. در اين بازی، از ديگر بازی2های نیروی دلتامجموعه بازی

های امريکا، حمله های مخالف سیاستبه برخی از کشور ،نظامیان امريکايی، با نفرات معدود خودشان
 يابند.های موردنظر، به اهداف خود دست میبا انهدام ارتش کشور برده،

های دلتا فورس که ايران مورد توجه قرار گرفته است، حمله نظامیان امريکايی به در يکی از بازی
صحرای طبس ايران، طراحی شده است. کاربران اين بازی که در نقش فرماندهی جوخه، در جريان 

، در جريان بازی، برخالف واقعیات، به تحقق اهداف خود جامه عمل پوشانده، کنندآفرينی میبازی نقش
های امريکايی را از بند سازند و گروگانهای امريکايی را شبانه و به شکل مخفیانه وارد تهران مینیرو

ی حاج»ها مانند: سازند. در بازی اخیر دلتا فورس، به وضوح صدای ايرانیدانشجويان مسلمان، آزاد می
 شوند.و نظاير آن شنیده می« سعید بیا کمک»، «خواممن اينجا کمک می»، «ديدمش»، «هلش بده

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Hostages 

2. Delta force 



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /052

 

کنند يا بازيگر در جريان بازی به عنوان يک سرباز امريکايی، بايد کسانی را که عربی صحبت می
 ها را بکشند.ه، آنپوشند، به عنوان تروريست مورد هدف قرار دادمانند مسلمانان لباس می

، نام بازی ديگری است که شرکت کوما آن را طراحی کرده است. اين بازی بر «حمله به ايران»
ای ايران حمله مأموريت، طراحی شده است و طی آن سربازان امريکايی به تأسیسات هسته 52اساس 

میده، ايران از پذيرفتن المللی به شکست انجاشود که مذاکرات بینکنند. بازی از آنجا آغاز میمی
های امريکايی حمله به تأسیسات اتمی زند. سپس نیروالمللی انرژی اتمی سرباز میقطعنامه آژانس بین

های حافظ تأسیسات ای کوهستانی، نیروهای امريکايی ابتدا بايد در منطقهکنند. نیرونطنز را آغاز می
ذ کرده، با به دست آوردن مدارک غیرقانونی نطنز را از بین ببرند؛ سپس به داخل تأسیسات نفو

کند، آزاد سازند. پس از نطنز، تأسیسات سازی اورانیوم، دانشمندی را که در اين تأسیسات کار میغنی
 گردد.آب سنگین اراک مورد حمله قرار گرفته، به طور کامل ويران می

سازی آن ای ايران و نابودهستهنامه بازی حمله به ايران، هدف اين حمله، تصرف تأسیسات در فیلم
 «. به طور کامل عنوان شده است

 ها مسجدها هستند:القای اين معنا هستند که محل و ماوای تروريست در صددتصاوير زير 
   

 
 
 
 
 
 
 
، گروهبان دوم بلکبرن از اعضا 2100سال به اين شرح است که در ، داستان بازی 4فیلد بتل بازی در

گروه »های تروريستی گروه نظامی با عنوان يکا به منظور مبارزه و مقابله با عملیاتنیروی دريايی آمر

PLRکه در بازی با عنوان  «آزادی و مقاومت مردمی
شوند. به سلیمانیه عراق اعزام می ،شودياد می 1

در  روند. در خزانه بانکیبه سمت تهران می پس از آن گروهبان بلکبرن و تیمش برای دستگیری البشیر
ای قابل حمل يابند که پی ال آر به تجهیزات هستهدر می ،که مملو از دالرهای آمريکايی استتهران 

 دستگاه از اين تجهیزات مفقود شده است. البته دواند و روسی دست يافته
به وسیله سرجوخه میلر برای کمک  «آبرامز 0ام »کند و کاروان نظامی بلکبرن درخواست پشتیبانی می

فردی  به وسیله  ویشود و گلوی اسیر می PLRولی سرجوخه میلر توسط  گردد.اعزام میروه بلکبرن به گ
 شود.القاعده در مقابل دوربین بريده می هایاقدام مشابهدر يک اقدام تروريستی  «سلیمان»به نام 

                                                           
1. People's Liberation and Resistance 
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سلیمان شود و در آخرين جمالت قبل از مرگ، از قصد طی عملیاتی در تهران البشیر دستگیر می
 آورد.ای در نیويورک و پاريس سخن به میان میمبنی بر انفجار دو سالح هسته

باالخره  لیو ،شوندهزار نفر کشته می 21شود و ای در پاريس منفجر میپس از مدتی بمب هسته
شود و بلکبرن سالحی را که قرار است های فراوان سلیمان به وسیله بلکبرن کشته میپس از درگیری

 گیرد.یويورک منفجر شود در اختیار میدر ن
 ،کنندبه زبان فارسی صحبت میدر طول بازی گروه تروريستی پی ال آر شواهدی مانند اين که 

که   هستند 4هايی چون کالشینکف و ژ حنظامیان پی ال آر مسلح به سال، ها، ايرانی استپالک ماشین
در دست است ساخت صنايع دفاعی ايران که سالح خیبر ، سالح سازمانی سپاه و ارتش ايران است

شود، فراتر از قرار دارد، و در نهايت اين که رهبر پی ال آر که سلیمان نامیده مینظامیان گروه پی ال آر 
کند، همگی داللت بر آن دارند که هدف بازی ايران و کشتن میمحدود مرزهای جغرافیايی ايران عمل 
فرمانده سابق نیروی  جک کینزمان با اظهارات اين بازی هم سردار سلیمانی است )و البته ساخت

با اشاره به طرح ترور مقامات ايرانی به ويژه مقامات ارشد  امريکا است کهزمینی ارتش آمريکا در کنگره 
گويم که اقدام نمی ، منرا ترور نکنیم هاها را به قتل نرسانیم؟ ... چرا ما عامدانه آنچرا آن»سپاه گفت: 

 (.دهم عملیات محرمانه انجام دهیمیی انجام دهیم، من پیشنهاد منظام
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تصاوير زير نیز با درج پرچم و چهره برخی از رهبران ايران، به تدقیق افراد و کشورهای بد فراروی 
 اند:الگوهای امريکايی مورد عالقه کودکان پرداخته

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

)در پويانمايی زيبای « بوسه مقدس»گونه که بوسه فردی نامحرم را به صورت تبلیغات غرب همان
برای کودکان « خشم مقدس»کند، به همان ترتیب گاهی کشتار افراد را نیز به صورت خفته( ترسیم می

مین جهت ساله، نمونه بارزی در ه 4کند. مصاحبه بهراد فرهنگی خويش ترسیم می هایمحصولکاربر 
 آيد:به شمار می

 تن باشی؟ تو دوست داری جای بنببینم  -»

 ام، همه آدم بدا رو بکشم. بله. دوست دارم بتونم با نیروی قوی
 تن بازی هم داره؟ببینم بن -

 . دارم فکريشم بازی تازه. دارم تبلتمم. دارم کنسولم تو من
 نیم؟!ها آسیب برسوبه نظرت ما اجازه داريم به بقیه آدم -

 گیره.تن خوشم میاد حال همه رو میاگه بد باشن آره. اصالً از بن
 ولی من به نظرم درست نیست که به بقیه آسیب برسونیم! -

زد. بعد اصن ما که دعوا نداريم، تنم نمیزنم! اگه کار بدی بود، بنزنه، پس منم میتن میبن
 خوايم بقیه رو نجات بديم! می

 کشیمشون دردشون بیاد!زنیمشون يا میتی میولی ممکنه وق -
 بابا اينا آدم نیستن که. فضايین همشون. 

 آهان، پس اگه الکی باشند، يعنی فضايی باشند، اشکال نداره؟ -
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  «.معلومه نه!
کند که او رفتارهای اسپايدرمن را که الگوی ساله هم در مصاحبه خود از اين معنا ياد می 5/4فرزام 

 کند:اش است، به عنوان معیار رفتارهای خودش در نظر گرفته و بر همان منوال عمل میمورد عالقه
 دوست داری دوست دخترت عین دوست دختر اسپايدرمن لباس بپوشه؟ -»

 آره... .
 دوست نداری حجاب داشته باشه؟ -

 نه. 
 چرا؟ -

 اندازد(. هايش را باال می)شانه
 ست؟ها قشنگ نیبه نظرت حجاب برای زن -

 ها که موهاشون معلومه... مثل خود شما... .آخه زن
 گم که کامل پوشیده هستن. هايی رو میخوب من اون زن -

 نه، دوست ندارم.
 ها بپوشه. تونه اون جوری لباس بپوشه... بايد مانتو و اينبعدش هم خاله اينجا که نمی

فهمن دوست دختر خوشگلی همه میاون جوری هم لباس بپوشه، مثل دوست دختر اسپايدرمن،  -
 داری که 

 چه بهتر... .
 خوان دوست دختر داشته باشن؟هات هم میدوست -

 امیررضا دوست نداره... ولی پارسا داره. 
 چه جوری؟ -

 يه دختره هست، همسايشونه. 
 زنه؟با اون حرف می -

 آره! 
 گه؟بهش می چی -

 هیچی... .
 مثالً چی؟ -

فرستن واسه هم و کنن... استیکر میالين بازی میچه قدر خوشگلی... با هم آنگه تو مثالً... می
 ها. اين

 کنن؟چت نمی -
 )با خنده( سواد ندارن که... .

 گه خوشگلی؟پس چه جوری بهش می
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 فرستن خاله... .يس میو -

 دختر گرفته؟م دوست ه ها دوست دختر دارن... بعد اونپسر مثالً ها ديده کهپارسا تو کارتون -

 . خب... شايد...

 يعنی چی؟ -

پارسا  ، مثالًها هم هستخب همه دوست دختر دارن ديگه... تو کارتون ،دونیخه میآخب... 
 .داداشش هم دوست دختر داره خب... 

 دونه که پارسا هم دوست دختر داره؟داداشش می -

 .نه

 شه؟بفهمه چی می -

 .زنهپارسا رو می

 چرا؟ -

 . ممم... پارسا کوچیکه خب...خب... اومم
 فرزام اين کار گناه نیست؟ -

 گی؟بگم به مامانم نمی
 ه خاله... مطمئن باش! ن -

 شم، نه بد نیست... .اآلن نه. ولی اگه بزرگ

 شی خوبه؟بوقتی بزرگ  ،ب چرا اآلن غلطهوخ -

 .«م بزرگه که دوست دختر داره ديگه...اسپايدرمنخب... مثالً 
توان انتظار داشت کودکان کاربر به میزان زيادی تحت تأثیر نظام چه از آن ياد شد، میبا توجه به آن 

طرح باربی نظامی و باربی ارزشی الگوهای مورد عالقه خويش قرار گرفته، به همان منوال عمل کنند. 
پانی يابد. به اين معنا که باربی که توسط کمجاسوس از سوی کمپانی ماتل، در همین راستا معنا می

گذرانی ترسیم شده است، هنگام نیاز امريکا گرايی، رفاه، آرايش، تجمالت و خوشماتل در اوج مصرف
در های جهان، ناگهان با دوست پسرش لباس نظامی پوشیده و به اين ترتیب به مداخله در ديگر کشور

 آيد:های مختلف برمیتبیین نظری تهاجم امريکا به کشور صدد
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طلب، برای شکستن شناعت مقوله جاسوسی وارد صحنه گذران و رفاهبه شکل مشابهی باربی خوش
شده، با درآمدن در هیبت يک جاسوس، در عمل زشتی کار جاسوس را نزد کودکان خردسالی که در 

برند، ای داشته باشند، به سر میدوران تفکر عینی خويش و بدون آن که از تفکر انتزاعی و انتقادی بهره
 برد.از بین می

های داخلی و خارجی خود به خود کودکان را به اطالعات متعارض دريافتی کودک از سوی رسانه
کشانند، زيرا برخالف تبلیغات ايران که نفی نظام سیاسی امريکا در صدر تعارض و تشتت ذهنی می

های ديجیتال ها و بازینمايیها، پوياهای تبلیغاتی آن هست، در تبلیغات )غیرمستقیم( کارتونموضوع
اند(، امريکا به داری تهیه و تولید شدهخارجی )که به طور عمده توسط نهادهای تبلیغاتی نظام سرمايه

صورت بهشت موعود ترسیم شده، اين مسأله ذهن ساده کودکان را دچار ترديد و آشفتگی کرده، روند 
 سازد.پذيری بهینه آنان را دشوار میجامعه

  اولیا از سیاسی دیگرپیروی در كودكان تردید -2-7

های متعددی نشان داد که تفکر کودک پس از ژان پیاژه، با طرح نظريه تحول ذهنی خويش، با آزمايش
سالگی عینی است، به اين معنا که منطق  02، 00سالگی تا حدود  2حرکتی، از  -گذر از دوره حسی

گردد و در ارويش، قادر به قضاوت صحیح و حل مسأله میکودک در برخورد عینی و عملی با مسايل فر
سالگی تا  02، 00اين دوره نبايد انتظار فهم مسايل انتزاعی و ذهنی را از کودک داشت، اما پس از سن 

 .شودسالگی، تفکر عینی کودک به تدريج تحول پیدا کرده، به تفکر انتزاعی تبديل می 04، 05حدود 

 
 
 
 
 
 
 

ه دوره تحول ذهنی کودک، نوجوان و جوان، به طرح سه دوره تحول اخالقی با پیاژه منطبق با س
های ناپیروی اخالقی، ديگرپیروی اخالقی و خودپیروی اخالقی نیز مبادرت ورزيده است. کودک عنوان

سالگی،  02، 00سالگی تا حدود  2از سالگی، دارای ناپیروی اخالقی است،  2در مقطع سنی تولد تا 
سالگی، به خودپیروی  04، 05سالگی تا حدود  02، 00ديگرپیرو است و سرانجام از سن  دارای اخالق

 (.0410يابد )منصور و دادستان، اخالقی دست می
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 00 -02های مهم کودکان در دوره پیش دبستان تا حدود خصوصیت ديگرپیروی که از ويژگی
دوره، متوجه افراد مطلوب طبعی که در اطراف و  شود، کودکان در در اينسالگی آنان است، سبب می

های آنان را در دستور کار خود قرار بدهند. برداری از رفتاربینند، بشوند و تقلید و کپیاکنافشان می
های اخیر ممکن است از طیف مثبت گرفته تا منفی، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشی که تقلید

ست، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وی دست به انجام عمل خاصی در رفتار مورد نظر نهفته ا
 کنند.زند، مبادرت به انجام همان کار میمی

 
 

 
 
 
 
 

 

بالطبع غالب افراد مورد عالقه کودکان، اولیای آنان هستند، اما در اين میان رفتار افراد ديگری مانند 
ها هم ممکن است مورد مهد و نظاير آنهای دوست داشتنی، مربی مهربان ها و مادر بزرگپدر بزرگ

 برداری کودکان قرار گیرند.تقلید و کپی
 

 
 
 
 
 
 

های مطرح در رسانه )خاصه با پررنگ شدن نقش رسانه در زندگی کودکان در عصر حاضر، الگو
ها هستند( نیز ممکن کاربر اين سنخ از برنامه تربیش 01نسل دهه های های کودکان که بچهبرنامه
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های مورد نظر کودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک عیناً دست به جزو الگو است،
 تکرار همان حرف يا رفتار بزند.

 
 

 
 
 
 
 

ساله است که ديگرپیروی خويش از  4ساله و کیانا و محیای  0های زير متعلق به ايلیای اظهار نظر
 اند.اولیايشان را به نمايش گذارده

ای استدالل کردن در زمینه در صددها پیداست، وقتی کودک گونه که از اين اظهارنظرهمان
 يابد:اش، استدالل خود را تام و تمام میآيد، با استناد به رفتار فرد مورد عالقهبرمی
 اون بازی خوب نیست؟ همامانت بگ بريزی وحاال شده که يک بازی رو  تا ايلیا، -»
 .های من خوب هستنهمه بازی ،ريزمنمی زی بدوقت باآخه من هیچ ،نه
 گن؟می هايیهای بد به چه بازیبازی -

  .کنن و يا تفنگ اينا توش هستمی هايی که توش بزن بزن هست و دو نفر با هم دعوابازی مثالً
 ها بد هستن؟ها خوب و کدومکی به تو گفته که کدوم بازی -

  .گنمی بهمرو ها مامانم و بابام اين
 های بد هستن؟بازی ،ا هستههايی که توش بزن بزن و اينيعنی بهت گفتن که بازی -

  .اين جوری گفتنآره، به من 
 کنی؟کالً خیلی زياد با تبلتت بازی می تو -

  .يه کم فقط
 کنی؟خوب چرا کم بازی می -

 .گه که بذارش کنارآخه مامان من می
 ار؟ذارش کنگگه بچرا بهت می -

 .شهگه چشات ضعیف میچون که می
 کنی؟م همین جوری فکر میه خودت -

 .کنمو میر آره، خودمم همین فکر
 که زياد بازی کنی؟ م دوست نداریه خودتپس  -
 «.دوست ندارم ،نه
 ماهواره هم داريد؟کیانا خانم، شما  -»
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 تراس.آره، ولی اون مخصوص بزرگ
 بینی؟نمی يعنی تو -

 نه، من تلويزيونم تو اتاق خودمه، مخصوص منه.
 بینی؟می تو توی تلويزيونت چه چیزهايی -

 دی کارتون.خندوانه، شبکه پويا، سی
 ماهواره رو هم ببینن؟های ها فیلمکیانا به نظرت خوبه که بچه -
 نه مناسب سنشون نیس، بايد مثل من تلويزيون جدا داشته باشن. -
 ه؟چرا مگه چه جوري -

 داره.های ترسناک فیلم
 خودت ديدی؟ -

 نه، بابام گفته ترسناکن، نبین. 
 فیلم ترسناک دوست نداری؟ -

 بینه. می نه، آدم شب خواب بد
 دوست داری که تلويزيون مامان و بابات رو يه بار ببینی؟ -

 «.نه مال خودم رو دوست دارم
 ی؟زنرژ نمی ها ديگهمحیا خانم، تو به جز مهمونی -»

 مامانم گفته زيادش خوب نیس. 
 به نظرت چرا خوب نیست؟ -

 گیره.می داره، آدم سرطانضرر 
 میاره؟ کی بهت گفته که زدن رژ سرطان -

 گیرم.می مامانم گفته وقتی رژ بزنم، باهاش چیزی بخورم، سرطان
 به نظرت حرف مامانت درست هست؟ -

 آره.
 گن؟می بات چیزیکنی مامان يا بامی وقتی زياد بازی -

 گن ديگه بسه بازی.می
 زنن؟می چرا اين حرف رو -

 برا اين که چشمام ضعیف نشه.
 شه؟می دونی که چشم آدم ضعیفمی از کجا -

 مامان گفته.
 کنی؟می به حرفشون گوش -

 بله.
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 گن به تبلت دست نزن؟می هابرای چی بعضی از مامانا يا بابا -
 «.شهمی آخه آدم چشماش ضعیف

   

 
 
 
 
 
 

های برخی از کودکان، حکايت از ديگرپیروی آنان از افرادی به غیر از پدر و مادرشان دارد. اظهار نظر
به اين معنا که کودکان ممکن است با الگو قرار دادن پدربزرگ يا مادربزرگ مهربان خود يا الگو قرار 

)نظیر عموپورنگ يا خاله شادی( و يا افرادی که از های تلويزيون ايران دادن مربی مهد يا برخی از چهره
ای با آنان آشنا شده است، اين افراد را الگوی رفتار های ماهوارههای ديجیتال و يا سريالطريق بازی

کنند، رفتار کند )و با استناد به بیانات آنان، ای که آنان رفتار میاخالقی خويش قرار داده، به همان شیوه
 هايش جنبه استداللی بدهد(.ه حرفبه زعم خودش ب

های مطلوب طبعشان ياد شد، عیناً در مورد آنچه در مورد ديگرپیروی اخالقی کودکان از چهره
ديگرپیروی آنان در ساير مسايل زندگی، نظیر مسايل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عقیدتی نیز قابل 

 -اجتماعی يا سیاسی -تلف فرهنگیتعمیم است. به اين معنا که کودک در مواجهه با مسايل مخ
اقتصادی و يا عقیدتی، با توجه به بیاناتی که از افراد مطلوب طبع خويش شنیده است، به موارد مزبور 

ساله، صورت پذيرفته است. پرهام که به دلیل طالق پدر و  4دهد. مصاحبه زير، با پرهام پاسخ می
کند آورد، به پدرش استناد میکه صحبت به میان میای کند، در هر زمینهمادرش، نزد پدرش زندگی می

رود، پرهام با اتکا به وی، دست به نفی نظام سیاسی و و بالطبع وقتی از مسايل سیاسی نیز سخن می
 زند:دينی حاکم بر جامعه می

 آقا پرهام تو تا چه ساعتی مهد هستی؟ -»
خوايم بريم بشه بريم خونه. وقتی میاش تا شب ه ادارهت يک. بعدش بابام میاد منو می برتا ساع

 خونه، خیلی ترافیکه. من از ترافیک بدم میاد.
 پس يه کمی پیش بابا توی اداره هستی؟ -

کنن. مامانم با بابا قهر کرده، اون ديگه طالق گرفته. بله، چون مامانم و خواهرام با هم زندگی می
ی ناخواسته گه، تو يه بچهبرده. خواهرم میمامان گفته منو دوست نداره، برای همین منو با خودش ن

 بودی، برای همین کسی تو رو دوست نداره. مجبورم برم اداره بابام تا کارش تموم بشه.
 شی؟اداره بابا خسته نمی -

 خوب چی کار کنم، مجبورم برم. 
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 کنی؟اون جا با چی خودت رو سرگرم می -
 با تبلت.

 کنی؟با تبلت چه کارهايی می -
 کنم.عالمه بازی دانلود میمن يه 

... 
 تو تصمیم داری بزرگ شدی از ايران بری؟ هام،گی پرجدی می -

 آره! من اصالً ايران رو دوست ندارم. ازش بدم میاد.
 چرا؟ -

ها رو مسخره کردن! چرا اونا همش مردم رو چون اينجا آزادی نیست، حاال مردم يه کم مسوول
خواد آزاد باشیم، ولی اصالً دوست ندارم اسالم باشه! ما دلمون میبرن زندان؟ من کنن و میاذيت می
 گه نه، آزاد نباشین. راستی خانم به نظر من خدا اصالً وجود نداره.اسالم می

 ی تو به اين نتیجه رسیدی؟چه طور -
 که چی؟

 اين که خدا وجود نداره. -
 گم خدا نیست. چون نیستش ديگه.خوب من می

 یا چه جوری به وجود اومده؟به نظر تو اين دن -
 به نظر من به وجود اومدن اين دنیا مال تکامله!

 توضیح بده. تربیشپرهام جان،  -
 خب بیگ بنگ زمین رو به وجود آورده. يه انفجار بزرگ شده، زمین اين شکلی شده!

سیديم به ببینید خانم، ما اول از همه، گوريل بوديم، بعد شامپانزده شديم، بعدشم گوزن شديم تا ر
 آدم. بعضی از اون حیوونا جرأت نداشتن، همون جوری موندند.

 به اين نظرها رسیدی؟ چه طور -
 خوب نظر بابام اينه، نظر منم اين شده.

 پس به بهشت و جهنم اعتقادی نداری؟ -
گه آدم وقتی ها رو بترسونن که کار بدی نکنن. بابام میخوان بچهنه، همه اينا الکیه. فقط می

 شه.میره، ديگه نابود میمی
 نظر خودت هم همینه؟ -

خواد پاشه بره توی بهشت میوه بخوره يا آره. آخه يه کسی که مرده و خاکش کردن، چه جوری می
کنه. من مغزم خوب کنه، اينا رو باور میمثالً خوشحالی کنه؟ به نظر من آدمی که مغزش خوب کار نمی

 جهنم وجود نداره. گم بهشت وکنه، برای همین میکار می
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ره، چون جهنمی در کار نیست، پس با اين حساب کسی که کارهای بد زيادی کرده، به جهنم نمی -
 درسته؟

 آره ديگه.
 بینه؟پس چه جوری نتیجه کارهاش رو می -

خوب به نظر من بايد خودمون دست به کار بشیم. مجازاتش کنیم با شمشیر و چاقو، يا مثل مختار، 
 کنیم توی قلبش که بمیره. خنجر رو فرو

 های بد رو مجازات کنیم؟منظورت اينه که بايد خودمون آدم -
کنن به يه جايی که کسی نتونه اونا رو تنبیه کنه، بايد هر هاشون فرار میآره، نظرم اينه. چون خیلی

 و منفجر کنم.ای بسازم که از راه دور اونا رخوام يه وسیلهتر اين کار رو بکنیم. من که میچه سريع
 اگه بعداً متوجه بشی که اشتباه کردی چی؟ -

کشم. کشتن آدما که چیزی نیست، هام روزی هزار تا آدم میبرام مهم نیست. من خودم توی بازی
 «.فقط کافیه يه سالح خفن داشته باشی، کار تمومه

موضع خودش زده ساله، در مصاحبه خودش با تکرار موضع پدر، در عمل دست به اعالن  5/0پرنیای 
است و به دلیل مخالف بودن پدر با تلويزيون ايران، درعمل او نیز با ديگر پیروی سیاسی که از پدرش 

 کند:ارزش قلمداد میدارد، تلويزيون ايران را بی
 کنه؟بازی می وت خونه کسی هم با یتو -»
 .بگن بیا بازی کن ،اذيتشون کنن نبايد هابعد بچه ،بابام از سرکارمیانو دونم مامان آخه من می ،نه
 و از کی ياد گرفتی؟ر اين حرف -

 .. .گه.می مامانم بهم
 خری؟رو می تاهاز کجا بازی -

 .رم بازار ديگهمی ،کنماينترنت روشن می
 کنی؟خوشگل دانلود می ،های خوشگلبه مامانت گفتی که داری بازی -

ببینه به درد سنم  ،هاشو بخونهنلود کنم که اون نکتهکنم که با مامانم داولی شبا دانلود می اهوم.
 . خوره يا نهمی

 خوره؟هايی به درد سنت نمیچه بازی -
 .های بزرگونهبازی مثالً بازی جنگیا.

 حاال شده بازی بريزی که به درد سنت نخوره؟ تا -
 .سی بلدمفقط شعر انگلی ،نبودم بلدچیزی منم  ،يکی بود که بايد انگلیسی بلد بودی ،رهآ

 ذاره بازی کنی؟گهايی رو مامانت میاآلن چه بازی -
اما خال خالی ، کنیرنگش می، شنشینن بلند میهی می، خب رنگ و وارنگه، اسبه، يه حیوونی هس

 .اون وقت تو بايد تمیزش کنی با آب و اينا بعد با دستمال خشکش کنیبعد  ،شننمی
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 هايی داری؟خوب ديگه چه بازی -
 ... .و نخونده که نصبش کنهر اما هنوز زيرش ريختم بازياشو. و نخونده.ر هاشم هنوز نکتهمامان

 بینی؟م میه فیلم -
 .ذارهفقط برنامه کودک مامانم می ،نه
 هايی؟چه برنامه -

 .اينا اووووم باب اسفنجی
 به نظرت ماهواره چیز خوبیه؟ -
 .رهآ

 کنی چیز خوبیه؟فکر می چرا -
 .«هییییچی نداره هايران ک یهانامه داره. به قول بابام اين شبکهآخه همش بر

 
 

 
 
 
 
 

 زند:ساله نیز با استناد به مادرش دست به نقد نسبی مواضع سیاسی موجود در جامعه می 4کیارش 
 های تلگرام و اينا رو هم داره؟گوشی مامانت برنامه -»

 کنن؟!چی دارن تلگرامو منصرف می آره، ولی مامانم توی تلگرام خونده بود، ديگه برای
 بندنش؟منظورت اينه که دارن می -

 «. کننآره، يعنی ديگه دارن منصرفش می
نکته مهمی که در اين قسمت الزم به يادآوری است، تزلزل نسبی ديگرپیروی کودکان از اولیايشان 

اقع شدن مواردی مانند آفرين وشود. به اين معنا که با تحولهای اخیر مالحظه میاست که طی سال
وه همساالن، فشار هنجاری های اجتماعی، گرو تحول ارزشهای ارتباطی جديد، تغییر گسترش فناوری

های گفتاری و رفتاری اولیا و بعضی از موارد مشابه، در مجموع برخی از کودکان گروه، برخی از تعارض
تعلیق درآورده، به  حالتا به شکل نسبی به توانند پیروی از اولیايشان ررسند که میبه اين نتیجه می

 کنند، رفتار کنند.ها پیشنهاد میها القا کرده يا همساالنشان به آنها بدانهمان روالی که رسانه
هايی از تزلزل ديگرپیروی کودکان از اولیايشان ساله، نمونه 5ساله و فاطمه  4های پارسای مصاحبه

 دهند:را به دست می
 کنه؟ه کار میتن چبن -»

 شه.شه، دوباره آدم میده، بعد که ساعتش قرمز میره مردمو نجات میشه، میيه شکلی می
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 تونه عوض بشه؟چه جوری می -
 چون ساعت داره.

 ساعتش چه جوريه؟ -
 يه سبزی و سیاهی داره.

 ها داری؟تو هم از اين ساعت -
 نه.
 چرا؟ -

 .«خرنشعورم برام نمیچون مامان بابای بی
 اسمت چیه؟خانومم،  -»

 . آيسا و فاطمه
 باالخره آيسا يا فاطمه؟ -

  .اسم دارمدو تا  دونی منمی
 ؟خوب -

  .يکیشم توی بیرون ،يکیش تو شناسنامه
 اسم داری؟دو تا  چرا -

 چون مامانم دوس داره اسمم فاطمه و اين چیزا باشه، ولی من دوست ندارم. 
 آيسا رو کی انتخاب کرده؟ -

 «. ه خالم گفتم بیا يه اسم جديد پیدا کنیم با هم گشتیم، از اين خوشم اومدخودم ب
سال، در دوره ديگرپیروی اخالقی  02، 00تا  2بنابراين با توجه به آن که کودکان خردسال در سنین 

 -ديگرپیروی اخیر در ساير مسايل فرهنگیاوالً توان به سادگی نتیجه گرفت که برند، میخود به سر می
اجتماعی و  -عقیدتی نیز ادامه و تسری يافته، کودک با مالحظه رفتارهای فرهنگی -تماعی و سیاسیاج

عقیدتی فردی که تبعیت از وی را پیشه خود کرده است، در مواقع مورد نیاز، مواضعی شبیه به  -سیاسی
رش سیطره فضای های شديد اجتماعی و گستثانیاً از آن جا که به دلیل تحول او را اتخاذ خواهد کرد.

های الگوهای مطلوب طبع کودکان ممکن است در تعارض با بعضاً هنجارها و ارزشجهانی شده، 
های اولیای آنان قرار بگیرد، کودکان ديگرپیروی تام و تمام خود را در شرايط اخیر به هنجارها و ارزش

 نگرند.يش میهای اولیای خوديگرپیروی نسبی بدل کرده، با ترديد به هنجارها و ارزش

 
 
 
 
 
 
 



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /012

 

 از كاربری گذر در نظام به نسبت یافتن تردید و ملی عِرق كاهش -2-8

 غربی یهاپویانمایی و هاكارتون دیجیتال، هایبازی

 بینید؟ها شما شبکه پويا رو میبچه -»
 «.بینیم!های مهد کودک( )با افتخار( نه، ما اصالً شبکه پويا رو نمی)جمعی از بچه

 گیرد؟یم اولیه سیاسی از چه سنی شکل میفهم مفاه
رسد، فهم با توجه به ضعف منطق و ضعف شناختی که کودکان در آغاز از آن برخوردارند، به نظر می

 دهد.مفاهیم اولیه سیاسی )مانند کشور خود و کشور ديگری(، سريع و مخصوصاً دقیق رخ نمی
خودشان با شیوه صفر و يک برخورد  ها با مسايل فرارویضعف منطق کودکان سبب می شود آن

های منعطف ديگری هم کنند، حال آن که در زندگی واقعی بین بلی و خیر يا منطق صفر و يک، گزينه
ای از منطق ضعیف کودکان خردسال پیش دبستانی را به ساله، نمونه 4مطرح هستند، اظهارات پرهون 

 نمايش نهاده است:
 اره؟به نظرت مرد عنکبوتی دين هم د -»

 خونن؟دين همونه که قرآن می
مثل اين که آدم مسلمان يا مسیحی باشه، يه جورايی مثل  دين مثل اسالم، مسیحیت، يهوديت، -

 همون نماز و قرآن خوندن هست.
 دونم، آخه من نديدم که نماز بخونه.اوووم نمی

 دوست داشتی نماز بخونه؟ -
 خونن ديگه.آره، آدم خوبا همشون نماز می

 خونه، تو باز هم دوستش داری؟دونی مرد عنکبوتی نماز نمیب اآلن که میخو -
 .«آره، دوسش دارم

 
 

 
 
 

ضعف شناختی کودک، مورد ديگری است که فهم مفاهیم اولیه سیاسی را برای وی به تأخیر 
 اندازد.می

م دوبله شدن ساله، حکايت از آن دارد که آنان به سبب عدم فه 4مالحظه بیانات بنیامین و پرنیای 
های مورد استفاده خودشان، الگوهای خارجی مطرح شده را به صرف آن که ها و پويانمايیکارتون

 دانند:زنند، ايرانی تصور کرده و میفارسی حرف می
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 دونی؟ها رو میپشتبنیامین تو اسم کشور الک -»
 تهرانه ديگه، چون آدماشم تهرانین.

 نجا توی تهران هستند؟های نیپشتکنی الکچرا فکر می -
 زنن.چون فارسی حرف می

 کدوم کشور هستن؟ یآدم بدها تو -
 «يه ساختمونین که خیلی خطرناکه!ی تو تهرانن اونا هم، ولی تو

 پرنیا تو اسم کشورها رو هم بلدی؟ -»
 آره، ايران، آمريکا، پرتغال

 به نظرت السا برای کدوم کشوره؟ -
 زنه.رف میبه نظرم تهرانه، چون به فارسی ح

 جنگه، برای کدوم کشورن؟ها میآدم بدها که السا با اون -
 .«کنن ديگههمون کشوری که السا هستش، چون که مردم با هم زندگی می

 
 

 
 
 
 

رسد فهم اولیه مفاهیم سیاسی، نظیر اما با وجود ضعف منطق و ضعف شناختی کودکان، به نظر می
ساله در  0گیرد. بیانات باران سالگی شکل می 0يی از حدود کشور خود و کشور ديگری، به شکل ابتدا

کنند، جايی اش، داللت بر آن دارد که وی کشور ديگر را که افراد آن به زبانی ديگر صحبت میمصاحبه
 داند:بسیار دور می

 زنن؟به چه زبانی حرف می و داری،تيی که هاباران توی کارتون -»
 انگلیسی.

 زنن؟کنن که انگلیسی حرف میزندگی نمی پس يعنی توی شهر ما -
 ان.های نگهبان( توی برج مراقبت)سگ

 برج مراقبتشون توی ايرانه يا نه؟  -
 توی ايرانه.

 تو هم دوست داری بری پیششون؟ -
 آره.

 نزديکن به ما يا دورن؟ -
 دورن.
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 خوب السا و آنا چی؟ -
 به نظرم دور باشن.

 چرا به نظرت دوره؟ -
 خ نیست. همش بارونه. به نظر تو نزديکه؟چون اينجا ي

 ری؟دونم، اگه بهت بگن و زنگ بزنن بگن بیا خونمون با چی میشما کارتونشو ديدی من که نمی -
 شايد با هواپیما برم.

 بری؟ری، مامان بابا رو هم با خودت میپس دوره که با هواپیما می -
 بله. بايد مامان يا بابام يکیشون باشن.

 مونی پیششون؟تنها نمیيعنی  -
 مونم.پیش اسکای می

 پیش بقیشون چی؟ فقط اسکای، -
 پیش چیس!

 فهمی؟زبونشون رو می تونی باهاشون حرف بزنی،یششون، میری پوقتی می -
 آره.

 مونی؟چرا فقط پیش اسکای می -
 دوس دارم. تربیشاسکای رو از همه 

 مونی؟چیس چی؟ گفتی پیش چیس هم می -
 مراقب همه هست.آره، چیس 

 ری؟خوای بری پیش چیس و اسکای هم با هواپیما میمی -
 آره.

 مگه نگفتی تو ايران هستند؟ -
 خب دورن.

 کنن؟يعنی توی شهر ما زندگی نمی -
 نه، يه جای ديگه از اينجان.

 از کجا فهمیدی جايی جز اينجا هستن؟ -
 کنه.ره فرق میهايی که رايدر میاون جا

 کنه؟ره که با اينجا فرق میا میهرايدر کجا -
 .«های بلند(های هزار طبقه )برجساختمون
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 داند:ای دور میساله هم خارج را جزيره 5امیرحسام 
 کنی؟با خمیر چی درست می -»

 ويین؟کمک تربیش ماهی...
 ويین بسازی؟کتونی مکباريکال می -

 .آره
 !آفرين -

 چون سفید دارم.. اش بزنم..تونم چشمم برمن حتی می
 اش سفیده؟هچشم -

 سیاه نداره. ،آره
 ويین قشنگه؟کمک -

 .آره خیلی
 ويین بسازه.کمک تا حاال نديده بودم کسی با خمیر -

 ويین بسازه.کتونه مثل من مککس نمیهیچ معروفم... من اصالً. تونم..اما من می
 .آفرين خیلی خوبه -

 .ولی اون يک ماشین ديگه رو دوست داره. ماشین بسازم.. خوامواسه امیرعلی هم می
 دوست داری ماشین بسازی؟ پس اصالً -

 .اما برگردم باز پیش مامانم ،خوام تعمیرکار شممی
 تو درستش کنی؟ ،شه ماشین منم خراب شدمی -

 .خوام زندگی کنممن تو خارج از ايران می. خیلی دوره..
 خوای ايران بمونی؟چرا نمی -
 .که زياد ايران رو دوست ندارم ونچ
 چرا زياد دوستش نداری؟ -

 . تر باشه...حال خوام برم يک جزيره ديگه که خیلی بامی.  کمی گنده نیست...ه اما ي ،دوسش دارم
 يعنی چه جوری باشه؟ -

 .«ولی خونم ايرانه ،جاست تعمیرگاهم اون
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ی )و نه اسحساکان ممکن است به شکل عاطفی و در گذر تحول فهم کشور خود و کشور بیگانه، کود

استداللی( به وجود کشوری به غیر از کشور خودشان و برتری يا عدم برتری آن کشور نسبت به کشور 
 خودشان، قضاوت کنند.

 تن واسه کدوم کشوره؟به نظرت بن -»
 انگلیس!

 چرا؟ -
 کنم.چون فکر می

 است؟جنگه واسه کجتن باهاشون میآدم بدا که بن -
 ايران.

 چرا؟ -
 .ساله( 4)امیرعلی، « کنماونم چون فکر می

 
   

 
 
 
 
 به نظرت السا و آنا برای کدوم کشور هستن؟ -»

 انگلیس.
 های خوب همشون برای انگلیس هستن؟به نظرت آدم -

 آره.
 های بد برای چه کشوری هستن؟آدم -

 .«دونمنمی
تر توسط کودکان و کسب تجربیات اجتماعی بیشسرانجام با گذشت زمان و افزايش توان شناختی 

تری در بیانات کودکان های کشور خود و کشور ديگری جنبه شناختی و مستدلکودکان، فهم تفاوت
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ساله، شواهدی در همین جهت به دست  5/4ساله و نیلوی  4يابد. بیانات ايلیای پیش دبستانی می
 دهند:می

 ونی بگی؟تکشور رو میچند تا  ايلیا تو اسم -»
 آمريکا، ايران. 

 ديگه؟ -
 دونم. نمی

 تو کدوم کشورن؟ تربیشبه نظرت آدم خوبا  -
 آمريکا.

 

 ايران خوب نیست؟ -
 نه. 

 کنیم خوب نیست؟پس جايی که ما توش زندگی می -
 نه.
 دوست داری کجا بری؟ -

 کنه.جايی که مرد عنکبوتی زندگی می
 يعنی امريکا؟ -

 آره. 
 تره؟نگاون شهرش قش -

 .«رنآره، ساختموناش بلندتره، قطار داره، ماشیناش تند می
 دونی کنگ مال کدوم کشوره؟می -»

 حتماً خارجیه. 
 شناسی؟چه کشورهايی از خارج رو می -

کنن، خوبه ديگه. جزيره گمشده هم حتماً خوان میآمريکا که خیلی با حاله، خوشالن، هر کاری می
 اله. آمريکايیه، چون خیلی با ح

 دونی، مگه تو آمريکا رفتی؟ها رو از کجا میاين -
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 نه، از فیلماش ديدم. 

 چرا جزيره گمشده آمريکايیه، من فکرکنم ايرانیه. -

 خوره. دوس ندارم. نه، مطمئنم ايرانی نیست. ايرانیاش به درد نمی
 خوره؟هاش به درد نمیچرا ايرانی -

 هاشون زشته، ولی مامانم اين جوری دوست داره. افهخب ديگه، خوب نیستن. بزن بزن نداره، قی

 مامانت چه جوری دوست داره؟ -

گه بده خدا مامانم دوست داره همه روسری سرشون کنن، همه نماز بخونن، نرقصن، نخونن. می 
 . «دوست نداره

 
 

 
 
 
 
 
 
 کنی باربی مال چه کشوری هست؟نیلو خانم تو فکر می -»

 ايران نیست.دونم، ولی مال کشور نمی
 کنی مال ايران نیست؟چرا فکر می -

چون کارتونای ايرانی مثل شاهزاده روم خیلی زشتن، همه جاشون پوشیده شده، دختراشم خیلی 
 زشتن.
 های ايرانی زشت هستن؟پس کارتون -

 بله!
 های خارجی قشنگ هستن؟و کارتون -

 تن.آره، مثل باربی، السا و آنا، اينا خارجین، ايرانی نیس
 ای هم ديدی؟های ايرانی ديگهکارتون -

زنن، اصالً آدمايی که تو کارتونای اس. خیلی توش بد حرف مینه، ديگه دوس ندارم، خیلی مسخره
 ايرانی هستن، بلد نیستن خوب حرکت کنن.

است  پس گفتی چون باربی لباسش لختیه، دوستش داری، اما شاهزاده روم چون لباسش پوشیده -
 نداری؟ رو دوست

 تره.آره، کالً لباس لختی خیلی قشنگ
 ترن؟پس کسانی که لباسشون لختیه خوشگل -
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 .«شهپوشونه، صورتش زشت میآره، وقتی کسی خودش رو با چادر می
رسد اگر چگونگی اثرگذاری در انديشه سیاسی اولیه کودکان مورد توجه قرار گیرد، به نظر می

به شکل مؤثری در ايجاد شناخت و نگرش در جهت برتر دانستن  کارتونی بیگانه، -الگوهای عروسکی
 کشور خود يا ديگری اثرگذار بوده، عِرق ملی را افزايش يا کاهش دهند.

 
 

 
 
 
 
 
 

های موطن خويش و نبايد تصور کرد فضای مجازی از ارزش استموطن فضای مجازی غرب 
های های فضای مجازی منطبق بر ارزشبهره بوده و يا حتی در تخالف با آن باشد، بلکه ارزشبی

موطن اوست، از اين رو با توجه به ارايه جذاب، عینی و ملموس غرب در فضای مجازی از سويی و ارايه 
ناقص، مخدوش و انتقادآمیز دستاوردهای ملی از سوی ديگر در داخل، بالطبع بايد شاهد کاهش 

 ود.های ملی کاربران خردسال و نوجوان فضای مجازی بعلقه

 
 

 
 
 
 
 

سازد، منطقی )در دست نشر(، در کتاب زندگی از افق ديد باربی، برتز و السا، خاطرنشان می
مند شدن به ها ضمن عالقهشود، کاربران اين عروسکهای الگوهای عروسکی غرب سبب میجذابیت

 های موطن الگوهای عروسکی موردنظر، عِرق ملی خود را از دست بدهند:ارزش
داشتند، آنان ها به صراحت بیان میکودکان و نوجوان کاربر باربی و برتز در جريان مصاحبهبرخی از »

ورزند که قصد سفر به موطن آنان را دارند تا در موطن گفته عشق میچنان به الگوهای عروسکی پیش
ه از شان نايل آيند. يکی از اعضای گروه پژوهش در گزارشی کآنان به ديدار الگوهای مورد عالقه

 نويسد:مدرسه محل مراجع خويش تهیه کرده است، می
آموز ده ساله مواجه شديم که نسبتاً به ما در کار پژوهشی که در مدرسه انجام داديم، با يک دانش

ی باربی حرف بزنند، به ها خواسته بوديم، دربارهزبان انگلیسی تسلط داشت. او در کالسی که ما از بچه
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ی آرزويم اين است که هايش گفت، من همهیسی صحبت کردن کرد. او در حرفباره شروع به انگليک
اش، چه های کاریی زمینهبروم آمريکا و باربی را ببینم و با او همکاری کنم و در کنارش باشم، در همه

 گفت، خانواده من به راحتی توان اين را ندارند کهها. او میدر فیلم و چه در کارتون و حتی در برچسب
من را به کالس زبان بفرستند، اما با اصرار و پافشاری شديد من اين کار را انجام می دهند، چون اگر 

 ای ندارد. من به آمريکا بروم و نتوانم با زبان باربی با او حرف بزنم، فايده
 «که باربی را ببیند، واقعاً تکان دهنده است!اين حد از اشتیاق يک کودک برای اين

 

 
 
 
 
 

 
ها کاهش عِرق ملی ار نظرهای زير نیز متعلق به برخی از کاربران باربی و برتز است که در آناظه

 کاربران، به وضوح مشهود است:
من دوست مثل باربی بشم، اون جوری لباس بپوشم، آرايش کنم، مثل اون الغر باشم، صورتم اون 

ده و گردم، ولی مامانم اجازه نمیجوری خوشگل باشه و بتونم با همون لباسا و آرايشم برم بیرون ب
ها اين جوری بگردی. زشته اين جوری بری بیرون، آخه دخترا نبايد تونی توی عروسیگه فقط میمی

تونم برم خارج، هم باربی رو موهاشونو به پسرا نشون بدن. ولی آبجیم بهم گفته، وقتی بزرگ شدم، می
تونم موهامو طاليی و صورتی کنم شم و هم میخواد، لباس بپوببینم و هم اون طوری که دلم می

 ساله(. 2)مريم، 
گرديم، های شبیه لباس تو میدنبال لباس هر چهباربی تو لباس و شلوار زيبايی داری. من و مادرم 

 ساله(. 0کنیم. باربی دعا کن بتونم برای ديدت به امريکا بیايم )ملینا، پیدا نمی
 ساله(. 0ها خوانندگی کنم )نسیم، آنجا با آن من دوست دارم به کشور برتز بروم و

ها و های باربی، برتز و السا )و تصاوير، فیلمتوان نتیجه گرفت، عروسکبنابراين در يک نگاه کلی می
های فرهنگی ها در سطح فضای مجازی( را نبايد تنها چند عروسک منفک از ارزشهای آنانیمیشن

رهنگی، حاوی اثرات ارزشی موطن خويش هستند و وظیفه دفاع های فاجتماعی ديد، بلکه اين محصول
های فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی کشور موطنشان را برعهده داشته، در اين رابطه به جد از سیاست

ها نهفته های مستمری که در آنگفته، با ارزشهای فرهنگی پیشکوشند. بالطبع کاربری از محصولمی
های ملی خويش که بعضاً در تقابل کاربر باربی، برتز و السا را نسبت به علقه است، کودکان و نوجوانان

 «.باشند، دلسرد خواهند ساختهای سیاسی امريکا میبا ارزش
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کند، در کودکان پیش در کودکان دبستانی از آن ياد می )در دست نشر(مشابه آن چه منطقی 
دارد، او ساله در مصاحبه خودش بیان می 4مونه، آزيتای شود، به عنوان ندبستانی نیز مالحظه می

های زيبای غرب های خارجی اخذ کرده است و چون او واجد معیارهای زيبايی را نیز از کارتونمعیار
 کند:احساس ناراحتی و ناکامی میاز اين مسأله )نظیر موی طاليی و پوت سفید( نیست، بنابراين 

 داری؟ فرق سیندرال با چه قدر اآلن -»
 نیستم. من ولی خوشگله، خیلی، سیندرال

 نیستی؟ تو خوشگل چرا -
 سفید ندارم. و پوست طاليی موهای من
 کنی؟ سرت روسری که داری دوست آزيتا تری، راستیخوشگل از سیندرال خیلی تو نظرم به ولی -

 ندارم. دوست اصالً نه،
 نداری؟ دوست چرا -

 .«نیست سرش روسری سیندرال چون
باکس، تلفن همراه و رايانه، های تبلت، ايکسهای ارايه شده در ماهواره يا بازینگاهی به کارتون

ها بسیار پرآب و رنگ و به لحاظ بصری، جذاب و غنی هستند، در حالی داللت بر آن دارد که اين بازی
رای تفکر عینی هم که دا 01نسل دهه های ارايه شده داخلی در اين حد ندارند. کودکان که کارتون

آيند، به قضاوت کردن برمی در صددهای بصری خويش هستند و عمدتاً برمبنای مسايل عینی و ادراک
های پرآب و رنگ و در عین حال متنوع و پرهیجان غربی ها و بازیدلیل آن که جذب کارتون

خود را تحت تأثیر پذيرش  های غربی به موارد مشابه ايرانی، در عملها و بازیاند، ترجیح کارتوندرآمده
های خارجی ها و بازیهايی از کارتونآورند. تصاوير زير، شامل مقايسه نمونهالقائات سیاسی غرب درمی

 :استو داخلی 
 های جم جونیورهايی از کارتوننمونه
 هاتیتان
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 هر يک قدرت ماورايی دارند. اند ومین آمدهموجودات عجیب فضايی که به سیاره ز
 روزنف

 

 

 

 

 
در اين کارتون نیز تخیل و  ها به آن عالقه خاصی دارند.جذاب که تمام دختر يک پويانمايی 

 زند.میهای جادويی موج قدرت

 هانمینیو

 

 
 

 

 

 

 

ها خواستار جنگ و شرارت مینیوناين صحنه زمانی است که تظاهراتی برای صلح برپاشده است، اما 
 ها به دنبال شرورترين فرد برای خدمت کردن به خودشان هستند.مینیونهستند. 

 فو کارکنگپاندای 
 

 

 

 

 

 

 زند.میهیجان موج  در اين کارتون نیز خشم و
 پونی کوچولو
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 هايی که هر کدام قدرت خاص و وظیفه يک کار را برعهده دارند.مین اسبسرز
 های نینجاپشتالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی که به دلیل تغییر ژنتیکی، جهش کردند و دارای قدرت عجیبی هستند.هايپشتالک
 باب اسفنجی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 های شبکه پوياهايی از کارتوننمونه
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زی برای والدين و کودکان است و سعی در آموزش سااخیر، فضای مجازی و فرهنگ محور برنامه
 ها و فضای مجازی را دارد.صحیح کودکان به استفاده از بازی

های خارجی، های رسانه داخل و رسانهبررسی میدانی آرای کودکان پیش دبستانی کاربر تولید
های انگیز الگوهای شگفتحکايت از آن دارد که کودکان کاربر ايرانی، در مواجهه با مواردی مانند کار

های خارجی، موسیقی ها، گرافیک برتر تولیدهای رسانهها و پويانمايیخارجی، تنوع موضوعی کارتون
ها و پويانمايی خارجی و برخی از موارد مشابه، در نهايت انگیز و صداگذاری مناسب کارتونهیجان

 دهند.های داخلی ترجیح میهای خارجی را بر الگوالگو
-ساله خودش درباره فیلم 0گران تحقیق است که با فرزند وگوی زير، مصاحبه يکی از پژوهشگفت

آيد، هايی که او مالحظه کرده است، به صحبت پرداخته است. همان طور که از مصاحبه زير برمی
های اند، دست به تأيید و ستايش فیلمهای فارسی که برای کودکان تهیه شدهکودک با نقد نسبی فیلم

های تبلیغاتی داخل به توجهی دستگاهکودکانه غربی زده است که اين تفاوت را به طور عمده بايد در بی
های شناختی و عاطفی کودکان و دقت نظر و توجه نهادهای تبلیغاتی خارجی به مسأله اخیر ظرفیت
 دانست:

 بگو؟ رو که ديدی،سینمايی  هایمانی فیلم -»

 .، فیلشاه1مروشاهزاده ، 4و  2و  0يخبندان )عصر( اصل 

                                                           
و محصول  حامد جعفریکنندگی ، تهیههادی محمديانبه نويسندگی و کارگردانی  ايرانیسینمايی  پويانمايی شاهزاده روم .0

 .به تولید رسید 0404است که در سال  گروه هنرپويا

سیوم مشترک مؤسسات فرهنگی هنری هفت سنگ و )کنسر« گروه هنرپويا»ماه توسط 05اين پويانمايی سینمايی در مدت 
آن به مجله مهدی کشور لبنان تولید  عربیو پیش فروش نسخه  لبنانسلوک افالکیان( و با همکاری مؤسسه مجله مهدی 

 .میلیارد تومان عنوان گرديد 2است. بودجه اين پروژه شده

 میلیارد 5 فروش و مخاطبان میلیونی 0٫5به اکران عمومی درآمد و موفق شد با استقبال  0400آبان  04در « شاهزاده روم»
 .تبديل شود 00ترين پويانمايی تاريخ ايران و سومین فیلم پرفروش سال پرمخاطب به سینماها گیشه در تومانی

کند که از تبار پدر از نوادگان يشوعا داستان عاشقی و دلدادگی پرنسس پاکدامن مسیحی به نام ملیکا را روايت می شاهزاده روم
خورد که وی نهايتاً به بالد ای رقم میسرنوشت اين بانو به گونه وصی حضرت عیسی و از تبار مادر نواده قیصر روم است.

آيد، مادر منجی می که به همسری امام يازدهم شیعیان در کند. اين پرنسس مسیحی نهايتاً پس از آناسالمی عزيمت می
 د.گردبشريت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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  بود؟ چه طور شاهزاده روم -
 . مامانش شاهزاده بوده.مهديه. فیلمش برا حضرت آرهآهان، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ای در فیلم بودن؟های ديگهچه امام -

 فقط حضرت مهدی به دنیا میاد. باباشم فک کنم بود. يادم نیست.
 دوست داشتی؟ تربیشو ر کدوم قسمت فیلم -
ترسیدم فکر کردم فیلم ترسناکه بعد که پروانه خوشگلو  اولش همش سیاه و سیاه بود. من ،ینبب

 نه فیلمش خوبه. ،خیاااااالم راحت شد نشون داد،
 ها کرده بودن، ولی اصالًها دنبال پروانهجايی که خفاش . دو قسمتش يکی اولش اوناوممممم

رسه. خیلی قشنگ بود. آررررو آروووم پرواز شهر روم میره تا به ره و میپروانه می تونه بگیرتش،نمی
 فته. ابعد ديگه اتفاقای مختلف می ا.رسه به ملیککنه و میمی

 

 
 
 
 
 

 ی خوشگل اومدن. هاه دنیا اومد. يه عالمه پروانهب نیونجاشو دوست داشتم که صدای نیيکی هم ا
 جايی از فیلم بود که ناراحتت کنه؟ -

مهدی رو دستگیر کرده بودن. من نفهمیدم چرا. از بابا پرسیدم گفتش قديما حضرت  ،آره مامان
 ؟شه خريدخه مگه آدمم میآ )با تعجب( می خريدن تا تو خونشون کار کنن. ها روبعضی آدم
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 داستانش چی بود؟ 1ب حاال بگو فیلم فیلشاهوخ -

دار باش ريیس بشه. خیلی کارهای خندهخواد مثل بافیله که می هفیلشاه داستان يه فیله بامزه اس، اسمش شا
 شه. کاله خوداش خارپشتن.تازه تو فیلمش جنگ می کنه. تو فیلمش پر از فیل و حیوونای ديگه اس.می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جنگ سر چی بود؟فهمیدی  -
 .نفهمیدم سر چی تو فیلم فیلشاه جنگ کردن ،نه
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
کنندگی و تهیه هادی محمدياناست که کارگردانی آن بر عهده  گروه هنر پويامحصول  ،سینمايی ايرانی پويانمايیفیلشاه  .0

 .بوده است حامد جعفریآن برعهده 

است که ساخت آن با  شاهزاده رومپس از پويانمايی پرطرفدار ، گروه هنر پويااين پويانمايی سینمايی، دومین محصول 
 .استتولید شده مؤسسه تصوير شهرو  بنیاد سینمايی فارابیبه عنوان يک شرکت خصوصی،  ه هنر پوياگروگذاری سرمايه

واره فیلم سی و ششمین جشنبه عنوان تنها پويانمايی راه يافته به بخش مسابقه سودای سیمرغ « فیلشاه»پويانمايی سینمايی 
 .اثر سینمايی ديگر رقابت کرد 22با  فجر

هفته نمايش، رکورد فروش تاريخ پويانمايی ايران را بشکند و به  1موفق شد پس از  01اين پويانمايی در اکران نوروزی 
 .سینماها رسید میلیاردی در گیشه 2در مجموع فروش به بیش از « فیلشاه»تبديل شود. « ترين پويانمايی سینمای ايرانپرفروش»

شود که همه انتظار دارند جانشین ها صاحب فرزندی میخورد. رئیس گله فیلدر جنگلی در آفريقا رقم می« فیلشاه»داستان 
اش همیشه سبب تخريب و بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده« فیل شاه»رئیس گله باشد، اما برخالف تصور همه 

است که در نهايت به والدت  کعبهبه خانه  ابرههو حمله  اصحاب فیل درباره اصل در مايیپويان اين.  …شودخرابکاری می
 .شودختم می ص(حضرت محمد )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%B5):_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 بابا برات گفته جنگ سر چی بود؟ -
 يادم نیست. ، ولی اصالًف کرداااااآره برام تعري

 دونی شبیه چه فیلمیه؟فیلمش می -
 !شیر شاه

 طور فکر کردی؟ چرا اين -
 شبیه اونه فیلمش. مثه مسابقه اول فیلم شیرشاه. کالً ،مسابقه بود اول فیلم

 شاه يا شیر شاه؟تره، فیلقشنگبه نظرت کدوم فیلم  -
. کنه پدرش مردهکه فکر می هست هی يک بچه شیرارهشیر شاه. کارتون شیرشاه در ب خب معلومه

خواد جای پدر شیر شاه رو بگیره. اسم باباش موفاسا هست. اسم بچه می يه عموی بدجنس هم داره،
داده  کفتارها بودن که عمو اسکار دستورخوره برا باباش. بعد دشمناشون شیر سیمبا بود. ديگه غصه می
حمله کنن. ولی سیمبا خیلی زرنگ و  شیر دختره، اسمشم ناال هست، بچه که به سیمبا و دوستش که يه

چون باباش بهش گفته  ،کنهندازه. يه میمون باهوش هست با اون مشورت میارو گیر می باهوشه، اونا
 بايد قبل از هر کاری مشورت کنی. ،بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 احساسی داری؟چه  ،بینیو وقتی میر اين فیلم -
)خودت گفتی(  ، ولی برا سن من بد نیسمن هر بار ديدم. هم ترس داره ،بار گذاشتهشبکه پويا چند 

 هم خنده داره. خیلی قشنگه. من تصويراشو خیلی دوست دارم. 
 دوست داری؟ تربیشو ر کدوم تصويرش -

کنه و دوسش غروب خورشیده. به همه کمک می ،کوه وايساده اونجا که سیمبا با قدرت رو نوک
 دارن.
 متوجه شدی؟ رابین هود رو کامالًفیلم تو داستان . .. -

 کنه. برا همین همه دوسش دارن. کالهشو داد به اون خرگوش کوچولو. آره بابا... به فقیرا کمک می
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 بده؟خوبه، چیش در کل نظرت در مورد شبکه پويا چیه؟ چیش 
 .خوانها قابلمه میه. آخه مگه بچهذارمن تبلیغاتشو دوست ندارم. همش بین هر برنامه تبلیغات می

 .(دخند)می خوانمیماسک سیاه 
 و دوست نداری؟ر چی شبکه پوياديگه  -

ها و کارتوناش غمغین دوست ندارم. محرم همه آهنگای فیلم)غمگینش رو( آهنگای غمغینشو 
ندارم. خدا کنن. من دوست بود. اعصابم خورد شده بود. همه شهادت اماما آهنگاشو عوض می)غمگین( 

ی اوجی از به مانی گفتم ماه صفر تمام شد، مانمن وقتی چندی پیش ! )گفته آهنگ غمغین بذارن؟
 شادی را در خودش نشان داد(.

 گند رو دوست داری؟هايی که قصه میمانی برنامه -
 های خوب.های خوب برای بچهنمايششو بازی کنم. مثل برنامه قصه تونم بعداًخیلی، چون می

هاشون زشت حتی بعضی ،هاشو دوست ندارمرو نقاشی «گوش کن ،خونم تو گومن می»برنامه  ولی
 و ترسناکه.

 تونی برام توضیح بدی؟می -
يه بار داستان يه پیامبر بود، فک کنم حضرت ابراهیم و خانومش. خیلی نقاشیاشون زشت بود.  مثالً

 شکل آدم نبودن. لباساشونم زشت و سیاه بود. اصالً
 دوست داری؟ تربیشکدوم فیلم رو  صويرهایت -

 شون تو صورتشون معلومه. خیلی قشنگه. حتی ناراحتی و خوشحالی عصر( يخبندان.) اصل
 منظورت چیه؟ دقیقاًتوضیح بده ببینم  -

 کنن. ولی کارتونای ديگه اينکنن يا فکر میتو چشاشون معلومه. يا تعجب می ،شنناراحت می مثالً
 «.جوری نیستن

تن را بر شخصیت کاله قرمزی ساله، در جريان مصاحبه خود الگوی امريکايی بن 4امیرعباس 
های خارجی و های خويش در مقايسه کارتونساله نیز در مصاحبه 4ترجیح داده است. سروش و سپهر 

 اند:های خارجی را ترجیح دادهبرنامه عمو پورنگ، کارتون
 تن جنگیه؟به نظرت بنامیرعباس  -»
 .رهآ

 چرا؟ -
 .کشهتن هم اونا رو میتن رو و بنخوان بکشنش بنچون دشمناش می

 تن رو پاک کن؟گن بنبابات نمیو پس چرا مامان  -
 .چون يه خرده خوبه بازيش

 شناسی؟تو کاله قرمزی رو می -
 .چون خیلی چرته ،بینمولی نمی ،آره
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 تن بهتر از کاله قرمزيه؟بنيعنی  -
 .«آره
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کارتون هم دوست داری؟آقا سروش  -»

 .بله
 ؟چه طور رو پورنگ برنامه کودک مثل عمو -
 .دوست ندارماونو  ،نه
 چرا؟ -
 .خه هیجان ندارنآ

 فیلم چی؟ -
 .دوست دارمرو و دعوايی  فیلم وحشتناک

 بینی؟رو می اهترسی اين فیلمشی يا نمیبعد ناراحت نمی -
 .«بینمخوابشو نمی ،نه
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 ی کارتونا رو دارم. امیرعلی: من سايت عمو پورنگو دانلود کردم، همه»
 سپهر: من عمو پورنگ دوست ندارم. 

 چرا؟ -
 «. چون چرت و پرته

 
   
 
 
 
 
 

 اند:های شبکه پويا زدهها و پويانمايیساله، از منظر ديگری دست به نقد کارتون 4آ و سهیل پانته
 هات مثل السا بود؟لباسدوست داشتی  -»

اومد، چون آره، لباسش آبی بود و پشتشم توری آبی بود. خیلی خوشگل بود و از دستاشم يخ می
 کارتونشم ديدم، انگلیسیه.

 فهمیدی؟چیزی ازش می -
 فهمیديم، ولی فکر کنم يه بار فارسیش رو ديده بودم.نه نمی

 ديدی؟پس چرا انگلیسی اون رو می -
 ود.تر بآخه قشنگ

 چرا؟ -
 آخه اونی که فارسی بود، يه سری چیزاش نبود.

 مثالً چی؟ -
 ی کودک(.)خنده

 مثالً چیا توش نبود؟ -
 «.امممم يادم نیست )مقاومت کودک(
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 هست؟ هاچی بینی،می توی تلويزيون که رو هايیکارتون بگی تونیمی جان سهیل -»
 بینم.می پورنگم عمو و کمون ینو جری، رنگ اسفنجی، تام صورتی، باب پلنگ

 داری؟ دوست تربیش گفتی، که رو هايیکارتون يکی از اين کدوم تو -
 کدومشون. هیچ

 کدومشون؟ هیچ چرا -
 کنن.می خستم همشون چون

 کنن؟می اتتو رو خسته چرا -
 برن.سر می حوصلمو چون

 برن؟سر می ت رواهحوصل چرا -
 کنن.می مزه بی و تکراری کارای چون

 مثالً چه کارهايی؟ -
 کنتش.می خراب همش کنه،می درست خونه داره صورتی پلنگ مثالً

 کنه؟می اتخسته کارها اين -
 شم.می عصبیم تازشم خاله، آره
 شی؟می چراعصبی -

 احمقه. چون
 نداری؟ دوست چرا بقیشون رو -

 زنن.می حرف ساله يه بچه مثل بچم، من کننفکر می بعدشم احمقن، همشون
 هستی؟ بچه تو کننفکر می چرا -

 .میاد بدم ازشون ولی دونم،نمی
 هستی؟ تو بچه کننفکر می هااون که دونیمی از کجا تو -

 ديدی. رو فوتبالیستا کارتون خاله
 هستش؟ چی کارتون اين مگه آره -
 خب. خاله دادنشمی نشون تلويزيون تو
 خوب؟ -

 جون. خاله يادته کنه.می کمک سوباسا بهمیاد  عموش بعدش ،میرهمی سوباسا بابای تو تلويزيون
 يادمه؟ آره -

 «.مامانشه پسر نبود، دوست عموش اون
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های داخل و خارج، پس از آن که به سانسور برخی از آ و سهیل در جريان کاربری از رسانهپانته
ه کاربری از رسانه داخل ترديد اند، نسبت بها و پويانمايی خارجی وقوف يافتههای کارتونصحنه
تن(، موجب اعتراض کودکان اند، در موارد ديگری تعديل موسیقی محرک يک برنامه )نظیر بنيافته

 کاربر اين برنامه شده بود.
های افراطی غربی در موارد ديگری کاربران خردسال با توجه به اين که رسانه داخل برخی از برنامه

تن و نظاير آن(، دست به های باربی يا السا و در برخی از موارد بن)مانند کارتونگذارند را به نمايش نمی
 اند:نقد شبکه پويا زده

 ماهواره دارين مهربان؟ -»
 آره. 

 بینی؟می ماهواره چیتو  -
 سريال، فیلم، کارتون.

 کارتون چی؟ -
 جم جونیور، باب اسفنجی، باربی. 

 دوست داری؟ تربیشکدومشون رو  -
 اربی. ب

 چرا؟  -
 ساله(. 0)مهربان، « خیلی گوگولیه
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 بینی؟هايی رو میارشک چه کارتون -»
 پويا.

 بینی؟میکدومش رو  -
 دونم.نمیآی قصه، پیم و پم، ديگه 

 بینی؟میجم جونیور  -
 بینم.میريم، مینه نداريم، ولی خالم داره، اونجا 

 بینی؟میهايی رو چه کارتون -
 باب اسفنجی، نمو و پونی.

 
 
 
 

 
 پويا بهتره يا جم جونیور؟ -

 ساله(. 4)ارشک، « تره، باب اسفنجی دارهکارتونای جم جونیور قشنگ
 شناسی؟می تو شبکه پويا روآقا شهراد  -»

 .آره
 که گفتی؟  های ديگهدوست داری يا اون شبکه تربیششبکه پويا رو  -

 .دوست دارم ورتا شبکه  اون سهفقط  ،شبکه پويا رو دوست ندارم
 چرا شبکه پويا رو دوست نداری؟  -

 !های خوب ندارهچون کارتون
 کارتون خوب يعنی چی؟ -

 ساله(. 4)شهراد،  «ها رو دارهفقط ماهواره اين .تن رو ندارهنداره بن باب اسفنجی رو نداره، پاتريک رو
ست، اثرپذيری کودکانی که با صبغه دينی نکته مهم ديگری که در اين قسمت الزم به يادآوری ا

 های آن سوی آب است. ها و پويانمايیاند، از کارتونتربیت شده
هايی که از نظام ارزشی دينی، انسانی و يا خانواده ،های میدانی انجام شده داللت بر آن دارندبررسی

اند، کودکانشان را به لحاظ ای داشتهعلمی برخوردارند و روی تربیت فرزندشان اهتمام خاص و ويژه
را  هاآنان، اين ارزشهای القايی ارزشسازی عمیق با درونکنند که ارزشی به سمت و سويی داللت می

در دوره ديگرپیروی خويش از کودکان با توجه به معیار اخیر و آن چه  دهند ومعیار خويش قرار 
 ل مسايل مختلف عمل کنند.تحلیبررسی، ارزيابی و گیرند، در اولیايشان گرفته و می
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مشی مشخص دينی، انسانی يا علمی، روی تربیت و هايی که با وجود داشتن خطاولیا و خانواده اما
کنند، در عمل شاهد آن هستند که فرزندشان در روند پذيری فرزندشان وقت الزم را صرف نمیجامعه
داری لقايی دستگاه تبلیغاتی نظام سرمايههای اهای اولیا و ارزشای از ارزشپذيری خودش ملغمهجامعه

 کنند.ای التقاطی( رفتار میدهند و بر همان منوال )و به گونهرا در دستور کار خود قرار می
ساله، شواهدی از مقاومت و  4ساله و امیرعلی و پارمیس  5 یهای انجام شده با امیررضامصاحبه

ها و ها، کارتونهای القايی غرب که توسط بازیاستحکام رأی اين کودکان را در برابر هجمه ارزش
 گذارند:گردد را به معرض ديد میبه کودکان ارايه میمختلف های پويانمايی

 من چه چیزهايی ياد گرفتی؟از بت -»
  گرفتم بجنگممم، مشت بزنممم، همچی ياد گرفتم. ياد

 ياد گرفتی با چه کسانی بجنگی؟ -
 با اونايی که اذيتم کنن.

 د به چه کسانی مشت بزنی؟بع -
 زنم.هرکی حرفموگوش نده، يه مشتتتت بهش می

 کنی؟اگه آبجیت حرفت رو گوش نده، چه کار می -
 زنمش.می

 من برای کدوم کشوره؟دونی بتمی -
 امريکايی ديگه.

 دونی برای آمريکا است؟از کجا می -
 جنگههه.چون خیلی خشنه و همش می

 بجنگه، برای امريکا است؟ يعنی هرکس که خشن باشه و -
 آره.

 چرا؟ -
 چون امريکا اين جوريه.

 من برای امريکا است؟تونی بهم بگی از کجا فهمیدی بتمی -
 چون خشنه.

 يعنی چی خشنه؟  -
 زنه و آدمای بدی داره.چون همه رو می

 زنه و آدم بديه؟يعنی امريکا همه رو می -
 آره.

 ست؟امیررضا به نظرت چرا آمريکا خشن ه -
 چون دوست داره همه رو اذيت کنه.
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 چه کسانی رو اذيت کنه؟ -
 ها رو همه رو.بچه

 کنه؟کنه که اذيت میمثالً چه کار می -
 زنتشون.می

 زنن؟چه کسانی می -
 همون امريکايیا.

 زنن؟چه کسانی رو می -
 زنن.ها رو میدونم، يه جا ديده بودم، بچهنمی

 ها امريکايی بودن؟خوب اون -
 گم.دونم، من خودم مینمی

 ها امريکايی بودن؟گی که اونخوب از کجا می -
 ان. چون وحشی

 خوای بکنی؟خوب تو چه کار می -
 خوام قوی بشم مثل اونا.من می

 های بدی هستن.ها که گفتی آدمخوب اون -
 خوام قوی بشم.خوام بد بشم، مینمی

 بايد بد باشه تا قوی بشه. من که از تو قبالً پرسیدم، گفته بودی آدم -
 خوام قوی باشم.خوام بد باشم، فقط میآره، ولی اآلن نمی

 بايد چه کارکنی تا قوی بشی؟ -
 کنهههه، بزنمشششش.اين که بتونم همه رو کمک کنم، نجاتشون بدم يا يکی داره اذيتتت می

 من بشی؟های بدی داره، چرا دوست داشتی مثل بتخوب اگه امريکا آدم -
 خوام مثل اون قوی بشم.خوام مثل اون آدم بدی بشم، میمین

 من قوی بشی؟ خوايی مثل بتچه جوری می -
 اين که لباسشو بپوشم و پرواز کنم.

 خوايی پرواز کنی؟حاال چه جوری می -
 پرم.رم يه جا وامیسم، بعد میمی

 تونی پرواز کنی؟يعنی اگه بپری، می
 تونم.نمی منتونم، ولی مثل بتيه ذره می

 شناسن؟هات هم آمريکا رو میامیررضا دوست -
 ره.گن مرگ بر امريکا، دوستم همیشه میرن بیرون، میآره يه دوست دارم همیشه يه بار همه می

 گی؟بهمن رو می 22 -
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 آره.

 خوب تو هم تا حاال رفتی بگی مرگ بر امريکا؟ -
 نه، تا حاال نرفتم.

 امريکا؟ گه مرگ بردوستت برای چی می -
 گن.چون همه می

 گه؟تا حاال ازش نپرسیدی که چرا می -
 نه.

 گن مرگ بر امريکا؟به نظر خودت چرا مردم می -
 کنن.چون آدمای خوبی نیستن و همش همه رو و ايران رو اذيت می

 کنن؟با ايران چه کار می -
 کنن.دونم، ولی شنیدم اذيت مینمی

 از کجا شنیدی؟ -
 از بابام. 

 گه؟بات درباره امريکا چی میبا -
 گه لعنت به امريکا.هايی میيه موقع

 گه لعنت بر امريکا؟ازش پرسیدی که چرا می -
 نه.

زد. از او خواستم يک نقاشی های تکراری میپرسیدم، حرف)در ادامه ديگر هر چه از امیررضا می
 .درباره امريکا بکشد که امیررضا تصوير زير را برای من تهیه کرد(

 
 
 
 
 
 
 
 

 دی؟ای که کشیدی، يه ذره برام توضیح میامیررضا درباره نقاشی -
 اون دم نارنجیه ايرانین، امريکايیا رو محاصره کردن.

 اون کشتی چیه؟ -
 .«اون کشتی ايرانیاست. امريکايی رو زدن کشتن
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 . 00من دوست دارم با دوستم بنیامین، بزرگ شديم بريم آلمان برای هشدار برای کبری »
 ؟00يعنی چی کبرا  -

 . اين اسم فیلمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آهان، ديديش؟ -

 آره.
 اش بدی؟تونی يه کم توضیح دربارهمی -

 .  تفنگ کلت دارند
 دی؟خوب ديگه، باز توضیح می -

 . من خیلی دوست دارم توضیح بدم
 . خوب دوست داری، توضیح بده ديگه -

. سمیر، پاور، الکس )سپس دونم. اسماشونم میو کلت دارند . تفنگدوست دارم اداشونو در بیارم
ها را با لهجه کامالً انگلیسی گفت( اردونرآراکارامر، سمیر، مس تن گیفن، الکس، دنیر، شروع کرد اسم

. چون دشمناشون تفنگ بزرگ دارند، اندرو دوست دارم، به خاطر اين که قوی 00کبری  تربیشروزان... 
 . تونن شکستشون بدهندانداز دارند، ولی اونا کلت ضعیف دارند و میمثالً تک تیر

 بشی؟ 00تو هم دوست داری بزرگ شدی بری آلمان و کبری  -
 . خندد( دوست دارم توی نیروی کمکی تانک برم)می

 خوای بگیری؟تانک می -
 . گیرکنمخوام دزدها رو غافلخندد( می)می

 د؟به نظرت دزدها چه کسايی هستن -
رن توی رن خونه مردم، بعضیاشونم زورکی میآدمای خیلی بدی هستن و بعضیاشون زورکی می

 کشورهای ديگه.
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 گی؟امیرعلی، اگه بهت بگن دزدها برای کدوم کشور هستن، تو چی می -
 آمريکا.

 مطمئنی؟ -
 آره.

 دونی؟از کجا می
 دونم به زور رفتن توی چنتا کشور ديگه.چون که می

 کدوم کشورها؟دونی می -
 دونم.نه، نمی

 چرا رفتن اونجا؟ -
 هاشون مردمو بکشن.برای اين که با اسلحه

 کار بديه؟ -
 خیلی.

 ها رو تو از کی ياد گرفتی؟اين -
 . «از مامان و بابام شنیدم

 
 
 
 
 
 
 خوبه يا بد؟ ،خوننکه السا يا زيبای خفته نماز نمی اينبه نظر تو  -»

 ن؟خونمگه خارجیا نماز می
 خونن؟نمی -

 من نديدم تو فیلما خارجیا نماز بخونن. ... نههه
 خونن خوبه يا بد؟که نماز نمی اين -

 خوب اونا به اين چیزی اعتقاد ندارن. 
 خونی؟نماز می ،تو چی -

  .بلد نیستم
 دوست نداری از مامانت ياد بگیری؟ -

 . مدوخت. خیلی دوسش داردفه يه چادر نماز گل گلی برام  چرا دوست دارم. مامانم اون
 پس تو دوست داری نماز بخونی؟ -
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 ده. خدا اونو جواب می ،گه اگه سر نماز دعا کنیمامانم می ،رهآ
 خونم؟منم نمی ، پسخوننگی که السا يا زيبای خفته نماز نمیتو نمی -
 . «منم دوس دارم باهاش نماز بخونم ،خونهوقتی مامانم نماز می ،نه
 
 
 
 
 
 
 

هايی را به از خانوادهساله، مصاديق بارزی  4های های انجام شده با مهديس و محمدطابهمصاح
اند، ولی به سبب عدم صرف وقت در صدد تربیت دينی فرزندشان بوده اگر چهگذارند که معرض ديد می

جی )که ممکن ها خارها، پويانمايیاز کارتون فرزندکاربری آل فرزندشان، کافی در تربیت بهینه و ايده
است از رسانه ملی ايران هم پخش شده باشد(، تأثیر خود را نهاده، آنان را به شکل غیرمستقیم به سمت 

رود و در مهديس به مهد قرآن میکشانده است. به اين معنی که اگر چه  های خارجیو سوی الگو
دش را خووافر در نهايت عالقه آيد، اما دارد، ايران ريشه او به حساب میقسمتی از اظهاراتش بیان می

ساله هم که از تربیتی دينی در خانواده برخوردار بوده  4های محمدطادهد. به باب اسفنجی نشان می
آيد، اما در عمل کاربر تن بدش میدارد، از بناست، با وجود آن که طبق القائات خانواده بیان می

 تنی است:بن هایمحصول
 خانومی!سالم  -»

  .سالم
 ؟خانمم اسمت چیه -

  .مهديس
 ری؟مهد کودک میمهديس خانم، تو  -

 .رم مهد قرآننه می
 فرق مهدکودک با مهد قرآن چیه؟ -

 گیريم... .ياد می تربیشزياد فرقی ندارن، ولی ما قرآن رو يه کم 
 و دوست داری؟ر فوکارچرا پاندای کونگ -

 ئه.واسه اين که چاقالو چرااا؟
 و بودنش خوشت میاد؟خوب چرا از چاقال -

 کنه، ولی ته دلش مهربونه. آخه بانمکه ديگه. خرابکاری می
 تو هم دوست داری چاقالو باشی؟  -



 210/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 شم. نه، زشت می
 يعنی هرکس چاقه، زشته؟ -

 اس، ولی آدما نبايد چاق بشن.نه، پاندا اگه چاق باشه، بامزه
 ها نبايد چاق بشن؟چرا آدم -

 . شهشون نمیگه لباسای خوشگل، اندازهشن، بعدشم ديچون مريض می
 خوب ما بايد چه کار کنیم که چاق نشیم؟ -

 ورزش کنیم. 
 تونیم بگیريم؟رژيم هم می -

 نه، من چون کوچیکم، بدنم به غذا نیاز داره، مامانم گفته رژيم مال بزرگاس.
 خواستی رژيم بگیری؟چرا مامانت اين رو بهت گفته، مگه می -

 آره.
 خواستی رژيم بگیری؟چرا می -

 که تو عروسی دختردايیم، خوشگل باشم. 
 يعنی اگه الغر نشی، خوشگل نیستی؟  -

 نه ديگه. 
 دونی کسانی که الغر نیستن، خوشگل نیستن؟از کجا می -

 گیرن، معلومه چاقی بده... . شون رژيم میچون همه
 خوب جز باب اسفنجی چی رو دوست داری؟ -

 شکرستان.
 دوست داری يا شکرستان؟ تربیشدک باب اسفنجی رو برنامه کو -

 .شکرستان رو خیلی دوست دارم
 چرا شکرستان رو خیلی دوست داری؟ -

 .تری دارههای جالبی توش داره، بعد قصهتربیشچون آدمای 
 تره؟هاش جالبمثالً کدوم قصه -

 ها.ب اسفنجی هم قشنگههای مختلف هست، ولی تو باب اسفنجی فقط دو نفرن، ولی باتوش ماجرا
 ايرانی باشه يا خارجی؟ تربیشها دوست داری برنامه کودک -

 ! ايرااااااااااااااااانی
 چرا ايرانی؟ -

 .چون ساخت کشور ايرانه
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مثالً باب  هايی رو ببینی که ساخت کشور خودت باشه؟پس دوست داری برنامه ،بله ه،اووو -

 ها ساختن رو دوست نداری ببینی؟اسفنجی رو که آمريکايی
 .دوست ندارم ببینم ،نه
 بینی؟اما تو که باب اسفنجی رو می -

 .وقت بینم هیچنه بابا نمی من؟
 اما همین اآلن گفتی؟ -

 .بینممن گفتم کارتونی که ايرانی باشه رو می ،نخیر
 بینی که ايرانی باشه؟يعنی باب اسفنجی رو می ،آهان -
 .رهآ

 که؟ هسفنجی ايرانی ندارولی باب ا -
 .زنه باب اسفنجی، ايرانی حرف میهچرا دار

    

 
 
 
 
 
 

 .بفرما ببینشون ی زيادی به کشیدن نقاشی سه بعدی دارد(گويد که او عالقه)مادر مهديس می
 تو واقعاً يه هنرمندی مهديس! ،به به -
 منون.م
 و تو کشیدی؟ر مهديس اين پرچم ايران -

 .آره
 چرا کشیدی؟ -

 .چون ايران رو خیلی دوست دارم
 چرا ايران رو دوست داری؟ -
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 .ی منهواسه اين که ايران ريشه
 ه؟نمه يعنی چی ريش -

 .يعنی جايی که توش به دنیا اومدم ديگه
 و کی بهت گفته؟ر اين -

 .خودم به خودم گفتم )با خنده(
های داری کارتون های سه بعدی بکشی. دوستمهديس تو گفتی که دوست داری نقاشی خوب -

 م ببینی؟هسه بعدی 
 «. ولی بايد ايرانی باشه ،خیلی دوست دارم ببینم ،آره
 شناسی؟تن رو میبن تو هامحمدطا -»

 .آره
 کارتونش رو ديدی؟ -

 .آره ديدم، ولی ازش بدم میاد
 بدت میاد؟ تنچرا از بن -

 .بیننبچه کوچیکا می تربیشتن رو چون بن
 يعنی تو بزرگی؟ -
 .لهب

 بزرگ يعنی چی؟ -
 .يعنی کبیر

 تن باشی؟دوست نداری جای بن
 .نه
 تن که خیلی قدرتمنده؟بن، چرا -
  .هاساون فقط تو افسانه ،قدرتمند نیست ،نه
 افسانه يعنی چی؟ -

 .يعنی از الکیه ديگه
 کی بهت گفته الکیه؟ -
کنن ها باور میاطر همین بچهخه ب ،قدر قوی باشه تونه اينگه تو واقعیت يه نفر نمیداداش می -

 (.ساله دارد 05ها يک برادر طاد)محم که راسته
تن و ها که عکس بنخواهر کوچکتر او پازل محمد طا ،دهدها به اين سوال پاسخ می)وقتی محمدطا

 ،تن دارهعکس بن ،ببین اين پازلشه ،گويدآورد و به من میباب اسفنجی روی آن چاپ شده است را می
 (!اين اِ اِ گويد اِحالت تعجب فقط می ها باطا محمد

 تن داره؟ها روی پازلت که عکس بنمحمدطا اِ اِ اِ
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 .آره
 بهتون داده؟ هدم -
 .من از اون جا خريدم ،يه نمايشگاه زده بودن يه جا ،نه
 تن بدت میاد؟مگه تو نگفتی از بن خوب -

 .ولی خب دوست داشتم که بخرم ،آره بدم میاد
 تن رو دوس داری ديگه؟عنی يه ذره بنخوب ي -

 «.نه، اصال ً دوسش ندارم، خیالیه
 
 

 

 
 
 
 
 

بندی اجمالی بیان داشت، کاربران ايرانی به توان در يک جمعبا توجه به آن چه از آن ياد شد، می
تمايل به های خارجی از آن برخوردارند، ها و بازیها، پويانمايیدلیل مزايای عینی و ملموسی که کارتون

ای غربی، محدود رسانه هایمحصولدهند. اما اين گرايش، در حد محدود تمايل به ها را نشان میآن
اخیر وجود دارد،  هایمحصولبا اخذ القائات ضمنی و پنهانی که در  01نسل دهه ماند و کودکان نمی

ها و ای غربی بهتر از کارتونهها و پويانمايیرسند که نه تنها کارتونخود به خود به اين نتیجه می
ها يا ها بهترند، زيرا مثالً آسمان خراشها از ايرانیهای داخل است، بلکه اصوالً غربیپويانمايی

اند، در ايران وجود خارجی به نمايش کشیده شده هایمحصولها که در های پیشرفته و نظاير آنماشین
ساله، مصاديق گويايی در همین رابطه  4، آرشام و ويشکای وجود دارند. اظهارات پرهام ترکمنداشته يا 

 روند:به شمار می
 به نظرت مرد عنکبوتی مال کدوم کشوره؟ -»

دونم، ای کاش ايرانی بود اين آدم، ولی خوب اگه ايرانی بود ديگه زورش آمريکا، شايدم استرالیا، نمی
 شد.کم می

 ها زورشون کمه؟خوای بگی ايرانیيعنی می -
 «.ه بابا خیلی. اونا ضعیفنآر
 هست؟ خوشگل کنه،می زندگی اسپايدرمن که جايی نظرت به آرشام -»

 آره.
 هست؟ چرا خوشگل -
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 برجه. هاشونخونه همه تو آمريکا، چون
 هست؟ برج هاشونخونه همه دونی،تو از کجا می -

 ره.و می بندهتار می هااز برج اسپايدرمن چون
 تش؟هس آمريکا خوشگل يعنی -

 آره.
 هست؟ چرا آمريکا خوشگل -

 ديگه. دارن برج
 خوشگله؟ هم ايران -

 نه.
 نیست؟ خوشگل چرا ايران -

 نداره. برج چون
 داره؟ برج هم ايران ولی -

 «.نیست اونا خوشگل مثل
    

 
 
 
 
 
 
 
 تون.من هم شبکه پويا ديدم، هم جم جونیور، هم پرشین»
 

 
 
 
 

 
 رن؟گذاها همشون کارتون میاين -

 آره.
 تره؟های کدومشون قشنگکارتون -

 وی.جم تی

http://old.jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/16-1-1391/IMAGE634691853009992129.jpg
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 تره؟چرا اونا قشنگ -
 .«چون مال خود کشورمون نیست

 
 
 
 
 
 

 ملی حقارت احساس -2-0

اگر زندگی خانوادگی کودکان، زندگی متعارفی باشد و کودک در کنار شیر جسمانی با مهر و محبت اولیا، 
شد، رشد وی رشدی متعادل خواهد بود و با نگاهی باز و امیدوار از شیر روانی الزم نیز برخوردار شده با

 به جهان فراروی خويش خواهد نگريست.

 
 
 
 
 
 

اما در اين میان برخی از عوامل مداخله کننده وجود دارند که ممکن است ديد امیدوار کودک به 
ترين عوامل يکی از مهمجهان آينده را مخدوش کرده، وی را فردی نامتعادل و تحقیر شده بار بیاورند. 

نامناسب است، به اين معنا که کودکان اوالً به سبب های موجود در اين زمینه، تغذيه کودک از الگو
فراگیر و های کنند و ثانیاً به دلیل جذابیتمی نیازی که در روند تحول خويش به الگو احساس

ردار است، متوجه کاربری از وسايلی ارتباطی جديد از آن برخوهای ای که کاربری از فناوریگسترده
توجهی و ضعف شوند و در اين میان به دلیل بیمی فور، رايانه، ماهواره و تلفن همراهاسمانند تبلت، پی

است هايی کنند، محتوامی از محتوايی که کودکان ايرانی از آن کاربری 1%05فرهنگی داخلی، های نهاد

 اند. که از آن سوی آب آمده

                                                           
انجام دادند و طی آن  0404دهد، در پژوهشی که وی و تنی چند از دانشجويانش در سال . منطقی )منتشر نشده(، گزارش می0
 اين الگوها، الگوهای خارجی بودند. %05ساله را مورد بررسی قرار دادند، قريب  2-0پسر  0111دختر و  0111لگوهای مورد عالقه ا
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داری تولید تبلیغاتی جهان سرمايههای فرهنگی مردمی و دستگاههای ت اخیر از سوی نهادمحتويا
های اند که البته به لحاظ ارزشی، از تفاوتی ماهوی برخوردارند، اما به دلیل ضعف مالی جريانشده

از سوی  داریتبلیغاتی جهان سرمايههای گرا از سويی و امکانات مالی گسترده دستگاهمردمی و انسان
که کودکان ايرانی کاربر آن هستند، متعلق هايی و پويانمايیها ديجیتالی، کارتونهای ديگر، غالب بازی
های مزبور در جريان تولید داری هستند و بالطبع دستگاهزير پوشش نظام سرمايههای به تولیدهای نهاد

آنان در واقع در  هایمحصولارند و گذمی اخیر، اهداف ارزشی خود را در تولیدهای خويش هایمحصول
است که در درجه نخست شخصیت مستقلی در خود احساس نکنند )تا بعداً علیه هايی صدد تربیت انسان

ای وارد نیاورند( و در درجه بعدی اهمیت، مصرف برای آنان به صورت داری خدشهاهداف نظام سرمايه
ديشه شهوی القايی آنان، تحقق دو هدف قبل را هدف و ايدئولوژی درآمده باشد و در درجه آخر، ان

 تضمین کند. 

اند، والت ديسنی تهیه کردههای ای که در مورد کارتون( در مقاله2101) 2و جاکوبی 1گلدن

ديسنی  هایمحصولآنان حکايت از آن دارد که دختران کوچک کاربر های سازند، بررسیمی خاطرنشان
ديسنی باشند و اين امر در های کارتونهای رند که شبیه شاهزادهدر همه جای جهان آرزوی آن را دا

 فرهنگی خودش است. -فکریهای واقع بیانگر موفقیت اهداف کمپانی والت ديسنی در القای انديشه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها ديجیتال، کارتونهای میدانی گروه پژوهش داللت بر آن دارد که کودکان کاربر بازیهای بررسی
تن، نظیر باربی، برتز، السا، آنا، مريدا، سفید برفی، سیندرال، بنهايی در مواجهه با الگوها ايیو پويانم

                                                                                                                                                       
به شکل مشابهی خوراکیان )معاون محتوای شورای عالی فضای مجازی( در همايش فضای مجازی دانشگاه فرهنگیان که در 

های داخلی بوده، بقیه کاربری آنان از از کاربری کاربران ايرانی، بازی %5ه تنها دهد کبرگزار شد، گزارش می 0401شهريور 
 های غربی است.تولیدهای کمپانی

1. Golden, J. 
2. Jacoby, J. 
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فردی، فرهنگی، اجتماعی، های ها، از ارزشمن، باب اسفنجی، هالک، ثور و مانند آناسپايدرمن، بت
 فرهنگی هایمحصولر گردند. کودکان کاربمی متأثرها اقتصادی، عقیدتی و سیاسی موجود در اين الگو

و ها ديجیتال، کارتونهای نسبتاً متفاوت مطرح شده در بازیهای آن سوی آب، پس از برخورد با معیار
فردی های در معیارتنها داری هستند(، نه مبلغ جهان سرمايههای اخیر )که در واقع معیار هایپويانمايی

مورد های )برای پسران(، فاصله خود را با الگومانند جذابیت فیزيکی )برای دختران( و قدرت بدنی 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی های بینند، بلکه با تأمل و تأنی در معیارمی شان بسیار زيادعالقه

غالباً مادی و شهوانی آثار اخیر را با های امريکايی، فاصله معیارهای و سیاسی مطرح شده در کارتون
های پیش آمده، بینند و از آنجا که در مشکالت و تعارضمی معه خودشان، زيادمشابه در جاهای معیار

کنند، به سادگی دچار احساس حقارت مضاعف شان حل میها را به نفع الگوهای مورد عالقهغالباً آن
 گردند.می

احساس حقارت اخیر، برخالف حقارت ساده که ممکن است به دلیل زيبا نبودن يا پولدار نبودن 
کند نه زيبا است، نه پولدار است و زمان کودک احساس میيبان کودک را بگیرد، به دلیل آن که همگر

تر از حقارت عادی های خاص ديگری برخوردار است، حقارتی چندوجهی و بسیار عمیقنه از ويژگی
 شده است.است که تاکنون در عرف مردم شناخته می

 
    

 

 
 
 
 

برخی از شواهد گردآوری شده در ابعاد فردی، فرهنگی، اجتماعی،  در ادامه پس از طرح اجمالی
و ها اقتصادی، عقیدتی و خاصه سیاسی، خاطرنشان خواهد شد، شواهد اخیر به تحقق معیار

فردی، های با معیارها ضمن آن که انجامند که اين معیارمی 01نسل دهه در کودکان هايی استاندارد
گفته، ها دارند که در مجموع موارد پیشنی ندارند، فاصله زيادی با آنسنخیت چندا آنانبومی و ملی 

 را رقم خواهند زد. آناناسباب حقارت مضاعف و ملی 
بسیاری از کودکان پس از مقايسه جذابیت فیزيکی خويش )در دختران( و يا قدرت فیزيکی خود )در 

شان ارزيابی کرده، الگوی مورد عالقه تر ازپسران( با الگوهای مورد نظرشان، خود را در سطحی پايین
اش آشکارا ساله، در مصاحبه 5/4های گیرد. به عنوان مثال، راحساسی از حقارت گريبانشان را می

کند که فاصله موجود بین جذابیت اش دانسته، اذعان میتر از الگوهای مورد عالقهجذابیت خود را پايین
 نیست. اش، پر نشدنیوی و الگوی مورد عالقه
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در  ها،و پويانمايیها ديجیتالی، کارتونهای در جريان کاربری از بازی 01نسل دهه برخی از کودکان 
مواردی مانند روابط ها شوند. اين معیارمی آشنا فرهنگی جوامع آن سوی آبهای عمل با بعضی از معیار

ها گرايی و نظاير آناصی(، استقبال از تجملباز دو جنس، استقبال از امور شهوانی )نظیر رقص و رق
ها تبلیغ شده در کارتونهای ها، به تدريج متوجه فاصله نسبی رفتارهستند که کودک پس از پذيرش آن

شود و درک فاصله اخیر برای وی ناراحت کننده می فرهنگی جامعه خودشهای با معیارها و پويانمايی
 مورد عالقه خويش احساسهای ل علقه وافری که نسبت به الگواست. البته غالب کودکان، به دلی

کنند. می غربی مورد عالقه خودشان حلهای کنند، تعارض پیش آمده را به نفع عاليق فرهنگی الگومی
رود تا نظیر الگوی مورد های رقص می، دال بر اين که هم اکنون به کالسساله 5/4اظهارات رهای 

 سازد.می نه بارزی در همین رابطه را مطرحنمو اش رقاص شود،عالقه

 
       

 
 
 
 
 
 
 

که مورد توجه و کاربری کودکان ايرانی قرار دارند، حکايت از آن هايی و پويانمايیها بررسی کارتون
اجتماعی موجود در غرب هستند. های به شکل ضمنی حاوی برخی از معیار هایمحصولدارد که اين 

مختلف )خاصه در های میق با دوست جنس مخالف، دست زدن به ماجراجويیمواردی مانند روابط ع
ها، از جمله فمینیستی و نگاه مثبت به شکاف نسلهای ورزی، استقبال از الگوجنس مؤنث(، خشونت

ها و پويانمايیها اجتماعی هستند که کودکان کاربر ايرانی در جريان کاربری خود از کارتونهای معیار
گونه که از آن ياد شد، تفاوت گیرند. اما همانمی قرارها مواجه شده و بالطبع تحت تأثیر آن هابا آن

 اجتماعی موجود در ايران، تعارضی نسبی در ذهن کاربران خويش ايجادهای با معیارها نسبی اين معیار
مورد های پذيرش الگو موردهای گونه که از آن ياد شد، اين تعارض غالباً به نفع معیارکند که همانمی

 گردد.می عالقه کودک حل
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هايش ابايی از ساله، مبنی بر اين که وی در مسیر ارضای کنجکاوی 5/4اظهارات کیمیای 
 آيد.هنجارشکنی نیز ندارد، مصداق بارزی در همین ارتباط به شمار می

 
 

 
 
 
 
 
 

گفته، خود جريان کاربری از موارد پیشدر ها و پويانمايیها ديجیتال، کارتونهای کودکان کاربر بازی
های بینند، نفی حجاب، پذيرش روابط جسمانی جنسمی را با القائات عقیدتی قابل توجهی هم مواجه

مخالف، عدم استقبال از عبادت و به جای آن طرح جادو و خرافاتی مانند آن، قسمتی از القائات عقیدتی 
 گردند.می مواجهها آن سوی آب، با آن هایمحصول است که کودکان ايرانی در جريان کاربری از

برخی از کودکان پیش دبستانی شواهدی از عدم پذيرش حجاب و روابط جسمانی دو های اظهار نظر
دهند. بیانات ارايه شده تعداد ديگری از همین کودکان هم حکايت از عدم ضرورت می جنس را به دست

مصاحبه شده دارد. سرانجام برخی از کودکان در مصاحبه خود مورد عالقه کودکان های عبادت در الگو
غربی، با مقوله جادو و جادوگری آشنا های سازند که آنان در جريان کاربری از کارتونخاطرنشان می

 اند.شده
های ديجیتال، پردازد که کودکان کاربر بازیهايی میساله، به تأکید يکی از تعارض 4بیانات ستايش 

 های غربی با آن مواجه هستند:و پويانمايیها کارتون
ستايش خانم اآلن مادر تو يا مربی مهدت روسری دارند، اما باربی روسری نداره، تو دوست داری  -»

 مثل مادر و مربیت باشی يا مثل باربی.
من دوست ندارم روسری سرم کنم، دوست دارم بزرگ شدم، يه دکتر بشم و موهای سرم رو مثل 

 «.گذارمباربی باز ب
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آن سوی آب، در اوج رفاه مادی و امکانات های و پويانمايیها مطرح شده در کارتونهای غالب الگو
شايع است که خود به خود ها و پويانمايیها اند. اين مسأله به قدری در کارتوناجتماعی ترسیم شده

از اوج امکانات ممکن و مثالً زندگی در  کنند، برخوردار بودنمی اخیر تصور هایمحصولکودکان کاربر 
توانند از می قصر و داشتن خدمتکار و مانند آن، امری شايع و طبیعی است و آنان نیز در آينده به راحتی

 امکاناتی مشابه برخوردار گردند.

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خواهد می دارد کهیم ساله که از خانواده مرفهی برخوردار نیست، در مصاحبه خويش بیان 4پرنیای 
ساله هم پس از  5/4های ساله و ر 4اش، لباس السا را بخرد. آوای عیدیهای با جمع کردن پول
 اند. آن سوی آب، از عالقه خود به زندگی کردن در قصر ياد کردههای و پويانمايیها کاربری از کارتون

دارد که در حسرت امکانات وی مانده میساله هم با تأکید بر زيبايی و پول باربی، بیان  5/4حسنی 
 است.
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های غربی در فراز ديگری از القائات خويش به طرح برخی ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونبازی
 زنند. سیاسی متفاوت جامعه غرب با موطن خودشان دست میهای از ارزش

تهیه شده توسط های ها و پويانمايیونديجیتال، کارتهای يکی از اهداف مهمی که توسط بازی
های گردد، القای ضعف و فتور و سستی کشورمی داری پیگیریتبلیغاتی جهان سرمايههای دستگاه

اخیر تا آنجا که به  هایمحصولچون و چرای امريکا است. از اين رو جهان سوم و القای برتری بی
کوشند تا می کنند، اما در برابرمی و متزلزل ترسیم شوند، ايران را کشوری عقب ماندهمی ايران مربوط

 امريکا را در اوج اقتدار ترسیم کنند. 

 

 
   

 
 
 
 

دارد که وی استانداردهای زيبايی در غرب را به عنوان معیار اش بیان میساله، در مصاحبه 4نگار 
برتری غرب نسبت به  خودش پذيرفته است و از آنجا که ديد وی، ديدی عینی است، بر همین مبنا بر

 گذارد:ايران صحّه می
 گم فکر کن.هات رو ببند و به چیزهايی که میخوب نگار خانم، چشم -»

 باشه.
تونی يه آدم رو انتخاب کنی که هايی که ديدی، میی همه کارتونی همهفکر کن از بین همه -

 برای همیشه جای اون باشی.
 تونم انتخاب کنم؟ هرکسی رو بخوام می

 آره، خوب فکر کن، دوست داشتی جای کدومشون باشی؟  -
 گی؟ به هیچ کس نمی

 نه. -
 دی بابام نفهمه؟ قول می

 آره! -
 شدم.دوست داشتم السا می

 چرا؟  -
های طاليی و بلندم، من عاشق مو چون السا خیلی خوشگل و با قدرته، تازه موهاشم طاليی و بلنده.

 بانمون رو دوست دارم. اصالً واسه همین اين قدر خانم ز
 چون موهاش طاليیه؟  -
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 آره.
 چرا خوب؟  -

 آخه خیلی خوشگله، شبیه خارجیاست.
 خارجیا خوشگلن؟  -

 آره، خیلی.
 چرا؟  -

 چون چشماشون آبیه، موهاشونم طاليیه! 
 هاش آبی باشه، خوشگله؟ يعنی هرکسی که موهاش طاليی باشه و چشم -

 آره، خیلی.
 ها قشنگ نیستن؟ نیخوب به نظرت ايرا -

 ترن.بعضیاشون قشنگن، ولی خارجیا قشنگ
 کنی؟ چرا اين فکر رو می -

 .«ان، ولی خارجیا خیلی خوشگلنآخه ايرانیا همشون معمولی
 است: دارد که برتری بالمنازع غرب را پذيرفتهساله، در بیانات خودش اظهار می 5طاهای 

 بهم بگی؟ تونیکشور رو که بلدی، میچند تا  اسم -»
 ايران، خارج، اروپا.

 تن اهل کدوم کشوره؟کنی بنفکر می -
 خارج.

 توی کدوم کشورن؟ تربیشهای خوب به نظرت آدم -
 امممممم خارج.

 يعنی اينجا آدم خوب نداريم.  -
 .«نه

د ايرانی )که فاقهای ها با مقايسه کارتونساله، حکايت از آن دارد که آن 4اظهارات آسانا و آرتین 
بسیار گزاف، های خارجی )که با صرف هزينههای ويژه خاصی بوده و ساده هستند( و کارتونهای جلوه

اجتماعی کشورشان را  –اقتصادی  –اند(، به سادگی ضعف سیاسیبه شکل بسیار مهیج پردازش شده
 اند:نتیجه گرفته

 ايرانی؟بینی خارجی باشن يا هايی که میآسانا تو دوست داری کارتون -»
 کنه. فرقی هم نمی 
 پس فقط دوست داری فقط خوشگل باشن؟ -

 بله. 
 بینی؟های ايرانی هم میپس کارتون -
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 نه. 
 چرا؟ -

 )با خنده( چون خوشگل و خوب نیستن. 
 های ايرانی خوشگل و خوب نیستن؟به نظرت چرا کارتون -

 دونم.نمی
 تا حاال به اين فکر کردی؟ -

 اوووم... يه بار. 
 کی؟ -

 داد. وقتی شکرستان رو می
 ی اين مسأله حرف زدی؟خوب با کسی هم درباره -

 «. ايمعرضهديديم... بعد به پندار گفتم... پندار گفت، چون بیبا پندار داشتیم با هم می

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 هم بگم؟ديگه يه چیز »... 
 .بگو -

 . های ربات بوديه کارتون هم ديدم، اسمش قهرمان
 خوب... . -

. بعد آدم رفت توش، بعد ربات سبزه دوباره به دنیا اومد، بعد . اول کوچیک کوچیک بوديه ربات بزرگ
 . يه چیز سبز رو آورد پرتاب کرد، ديوار و زمین ترکیدند

 چه قدر قوی بوده... . -
و دستش  کنی؟ سبزه يهو زد و حواسش پرت شدبعد زرده اومد، به سبزه گفت: چی کار داری می

 . . بعد زنه يه کم خنگول بود. بعد گفت، آخ دستم اوخ شدخورد به زمین
 چرا؟ -

 . گفت بستنیبه اجاق می
 چرا؟ -
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 هنوز بزرگ نشده بود.
 بچه بود؟ -

کند(، بعد زرده يهو زد و سبزه رو خیلی تند تند صحبت میآرتین . بعد بزرگ شد، خوب شد )آره
. قرمزه ، يه بار زد به کمد، کمد تا آخرش ترک خوردآورد(ن ادای آن را درمی. اين جوری )با هیجاشکوند

. بعد . بعد يه بار نوک زد، همه چی خراب شد. يه بار دايناسور، سبزه رو زد، افتاد زمینريیسشون بود
. چه نخا، يه بار اومد گفت، سالم رباتبود دهد(دشمنشون خیلی کوچیک بود. انقدر )با دستش نشان می

طوری؟ بعد بچه رباته گفت، چرا اومدی اين طرفا؟ بعد رباته قدرتش زياد شد، زد زمین تا سیاره خرد 
 . شد

 !چه قدر ترسناک -
 ها چه جورين که ازشون خوشت اومده؟حاال ربات -

 .اندخیلی شیک و قشنگ و با حال
 ها برای کدوم کشور هستن؟خوب حاال به نظرت اين ربات -

 م، ولی مطمئنم برای ايران نیستند.دوننمی
 چرا آخه؟ -

ها داشته تونه ازين رباتهای ديگه قوی هستن و ايران قوی نیست و اصالً ايران نمیچون که کشور
 . «هتربیشهای ديگه زورشون باشه و کشور

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

های ايرانی به دن کارتونضمن تأکید عقب افتاده بو ،ساله 5/4ساله و فرزام  4سرانجام ملیسا و علی 
 اند:های امريکايی، بر روی برتری نظام امريکا بر ايران صحّه نهادهلحاظ گرافیکی و تأکید برتری کارتون

 تره يا آمريکا؟به نظرت ايران قوی -»
 آمريکا.

 تره؟چرا آمريکا قوی -
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ای چون اونا هر اسلحه برن،چون توش اسپايدر من و هالک و اينا هستن، اگه دعوامون بشه، اونا می
 . «که بخوان دارن

 کنن؟رباتا و مربیاشون کدوم کشور زندگی می -»
 خارج فکر کنم.

 چرا خارج؟ -
 هاشون خیلی بلنده.آخه خونه

 های خیلی بلند رو دوست داری؟تو هم خونه -
 آره چون که خیلی بزرگن.

 رباتا و مربیاشون هیچ وقت ايران نمیان؟ -
 نه.
 نمیان؟ چرا ايران -

 آخه خارج خیلی بهتره.
 خارج مثالً کجا؟ -

 انگلیس و آمريکا.
 چرا انگلیس و آمريکا از ايران بهترن؟ -

 آخه آدمای قوی و پولدار همه آمريکايین.
 تو دوست داشتی ايرانی باشی يا آمريکايی؟ -

 خب معلومه آمريکايی.
 چرا؟ -

 گفتم ديگه، تازه مرد عنکبوتیم اونجاست.
 بری؟آمريکا، مامان و بابات رو هم با خودت میاگه بری  -

 برمشون.آره، می
 اگر نیان چی؟ -

 .«ريم خارجتونن بمونن، ولی من و محمدرضا حتماً میخب اونا می
 مند هستی؟دن، عالقههايی که کارتون رو به زبان اصلی نشون میپس به شبکه -»

 آره. من از بچگی مهد دو زبانه رفتم خاله... .
 به زبان اصلی بهتره يا دوبله؟کارتون  ديدن -
اش دوبله بینم... همهها رو نمیچسبه خاله... من اصالً شبکه پويا و اينمی تربیشزبون اصلی کالً  

 هست... تازه اونم الکی...تو هم زبون اصلی ببین خاله.
 چسبه فرزام؟می تربیشرا چ -

 شه... انگار الکیه. ها خوب نمیها، شمشیر ماشینهاشون، مثالًخب خاله تو دوبله صدای خنده
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 هات هم همین طور هستن؟دوست -
 چه طوری؟

 يا توی تلويزيون ايران؟ بیننکارتون می ماهوارهی تو تربیشها ونا -
 بینن... .تو ماهواره می تربیشها هم... خب... اون

کارتون  تربیشهات چه جوری و کجا تخوام ببینم دوسدی برام؟ مییح میضتوتربیشه کم ي -
 بینن. می

کنه. تازه تونه مثل من تو اينترنت ببینه، ولی از خودش تبلت داره و دانلود میمثالً دوستم پارسا می
ی ريزه تو فلش... ولی امیررضا فقط شبکهکنه و میيه داداش هم داره که براش تو کامپیوتر دانلود می

خوره، همه بینه که آپارات اصالً به درد نمیصالً ماهواره ندارن... تو آپارات هم میها ابینه. اونپويا می
 ها... .هاش قديمیه... مثل پاندا و اينکارتون

 خوره؟ هاش به درد نمیگی که کارتونمیهاش قديمیه، فرزام چون آپارات کارتون -
 آره ديگه... کارتون جديد نداره که... .

 هاش جديده؟تد که گفتی کارتونولی ديجیتون و  -
 هاش تازه هست.ی کارتوناش جديده... همهآره خاله... همه

 هاش جديده؟ان کارتونهاش قديمیه و ديجیتون يا سیخوب چرا آپارات کارتون - 
 اوووم... .

 هر چیزی که به فکرت میاد رو بهم بگو.  -
های جام جهانی رو هم حتی تو ره... فوتبالخوگه تلويزيون ايران به درد نمیخب بابام همیشه می

 ديدش.ماهواره می
 خوب آپارات که تلويزيون نیست.  -

 دونم که اون سايته. می
 خوره؟يعنی چون اون هم ايرانیه، پس به درد نمی -

. و مثالً..انگیزان قديمی تن داره و مثالً... مثالً شگفتذاره... بنهای جديد که نمیخب آخه کارتون
 ها.مثالً تام و جری و اين

 خوره؟کنی واقعاً به درد نمیخوره، فکر میگه به درد نمیيعنی تو هم چون بابات می -
 آره ديگه... واقعاً خیلی با حال نیست خاله. 

 گذاره؟های جديد نمیان کارتونکنی چرا آپارات مثل سیخوب تو فکر می -
 های تازه بخريم... .ريم کارتونکنم... ما پول ندامیخب... من فکر 

 بابات گفته اين رو؟ -
تونن بخرن و کنم، همون چون پول نیستش، نمیمیها فکر گفته... بعد منم از همون قبل بابام قبالً
 بعد بذارن. 
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 ده تا کارتون جديد بخره؟فرزام چرا آپارات پول نمی -
 خب معلومه ديگه.

 شه بگی.خوب می -
 نداره.  هیچی، هیچی پول

 چرا پول نداره.  -
 گه. چون فقیره... بعدش هم بابام يه چیز ديگه هم می

 گه؟چی می -
 دن. ها به ما کارتون نمیگه اصالً اونمی
 ها يعنی چه کسانی؟اون -

 ها آمريکايیه خاله. ی کارتونهمه
 دونی؟ از کجا اين رو می -

 دونن خاله.همه می
 دن؟رتون نمیها به ما کاچرا اون -

 اندازد(.هايش را باال می)شانه
 از بابات اين رو نپرسیدی؟ -

 نه.
 دن؟کنی چرا به ما کارتون نمیخودت فکر می -

 «دونم!نمی
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آل فرزندشان خاطرنشان شد، در صورتی که اولیا روی تربیت بهینه و ايده ترپیشگونه که البته همان
ته و وقت کافی صرف کرده باشند، در اين حالت کودک با توجه به ديگرپیروی که تأمل الزم را داش

ها دارد، در درجه نخست اهمیت در تحلیل مسايل مختلف، متوجه آرای اولیای خودش در همان زمینه
گیر وی خواهد شد و به همین سبب به سادگی احساس حقارت فردی يا اجتماعی و سیاسی گريبان

هايشان شواهدی در اين جهت را به دست ساله، در مصاحبه 4ات فاطمه و هادی نخواهد شد. اظهار
 دهند:می

 بینی؟دوست داری و میرو ايی هفاطمه جان تو چه کارتون -»

  .مريدا وموالن 

 چرا موالن رو دوست داری؟ -

 خه موالن يه دختر شجاعیه. آ

 گی شجاع؟چرا بهش می -

 جنگید.  ،که به کشورش حمله کردن جای پدرش رفت با دشمنايیه موالن ب

 کردی؟میرو همچین کاری  ،اگه تو جای موالن بودی -

 من خیلی دوس دارم از کشورم دفاع کنم.  ،رهآ

 ری با دشمنا بجنگی؟می تو ،اگه يه روزی تو کشورمون جنگ بشه -

 ره. آ

 رسه؟زورت بهشون می -

 ه کمکم کنه. ها بفرستن کشايد مث موالن اژدادم )اجدادم( يه اژد

 تونن همچین کاری کنن؟به نظرت اجدادت می -

 شايد بتونن.  ،دونمنمی

 کنی؟اگه نتونستن چه کار می -
 جنگم. رم باهاشون میبعد می ،شمبکنم تا مث موالن خودمو قوی می

 دوست دارن؟رو م موالن و هتی هادوست -

 نن. کرو مسخره می ما ،ام که دوسش ندارنبقیه ،فقط يکیشون

 چرا؟ -

 گن موالن اخالق پسرونه داره. می

 کنه؟مگه موالن چه کار می چرا؟ -

برای همین دوستام دوستش  ،کنهآرايش نمی پوشه وموالن مث بقیه دخترا لباسای تنگ و باز نمی
  .ولی من خیلی دوسش دارم ،ندارن

 دوست دارن؟رو ايی ههات پس چه کارتوندوست -

 السا رو دوس دارن.  وآنا زيبای خفته،  اونا باربی، سیندرال،
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 ا رو دوست نداری؟هتو اين کارتون -

 خوشم نیومد.  ،بار ديدميک ،نه

 چرا؟ -

 هم همین تونه مث موالن از خودش دفاع کنه. سیندرالنمی ،ضعیف هم هس ،باربی که خیلی الغره
 دوسش ندارم.  ،ولی لباساش بازه ،کم قويهه طور. فقط السا ي

 ای باز بدت میاد؟هاز لباس ،سته هکه لباس موالن پوشید خاطر اينه قط بتو ف -

 بايد باحجاب باشیم.  ،کنیمکه ما تو ايران زندگی می بعدشم اين ،رهآ

 ا بايد حجاب داشته باشیم؟هچرا فقط ما ايرانی -

 بايد اون چیزی که خدا گفته رو انجام بديم.  ،که ما مسلمونیم چون
 دارن برن کدوم کشور زندگی کنن؟ دوست دوستان تو -

 گن کشور قشنگیه. خوايیم بريم اروپا. میگن میاونا می

 شايد تو هم خوشت اومد؟ ،گن قشنگههات که میدوست ،بببینیرو اروپا  تو دوست نداری بری -
 نه من فقط کشور خودمو دوس دارم. 

 دوست داری چیه؟ ورقدر ايران  نيکه ا دلیل اين -
رو ای هچرا بايد يه کشور ديگ ،شمهمین کشور دارم بزرگ میی کشور به دنیا اومدم. تواين  من تو

 دوس داشته باشم. 
 اونجا بیشتر بهت خوش بگذره؟ و شايد کشور ديگه امکانات بیشتری داشته باشه -

 . «خوامنه نمی
 تن برای چه کشوری هستن؟های بنکنی دشمنحاال فکر می -»

  ... .شه فکر کنممی
 . آره راحت باش -

 ... . خوام بگم)بعد از چند دقیقه( خب می
 بگو. -

 فرانسه و آمريکا.
 چرا؟ -

های خیلی رن با هواپیماداد فرانسه و آمريکا میچون من خودم توی تلويزيون ديدم که نشون می
 . کشتندريختند و اونا رو میها میها و بچههايی رو سر زنبزرگ، يه بمب

 تن اهل کجاست؟ظرت بنبه ن -
 )با خنده( ايران.

 چرا؟ -
 . «چون ايران خوبه

توان بیان داشت، کودکان بندی کلی میبه هر صورت با توجه به آنچه از آن ياد شد، در يک جمع
نسبتاً های آن سوی آب، پس از برخورد با معیارهای و پويانمايیها ديجیتال، کارتونهای کاربر بازی
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داری هستند(، در مبلغ جهان سرمايههای اخیر )که در واقع معیار هایمحصولشده در  متفاوت مطرح
های القايی صورتی که از تربیت بهینه و دقیقی برخوردار نشده باشند، به شدت تحت تأثیر ارزش

ی فردی )جذابیت فیزيکهای اخیر قرار خواهند گرفت. به اين معنا که آنان نه تنها در معیار هایمحصول
 شان بسیار شديدمورد عالقههای برای دختران و قدرت بدنی برای پسران(، فاصله خود را با الگو

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی و سیاسی مطرح شده های بینند، بلکه با تأمل و تأنی در معیارمی
مشابه در های با معیار غالباً مادی و شهوانی آثار اخیر راهای امريکايی، فاصله معیارهای در کارتون

ها را های پیش آمده، غالباً آنبینند و از آنجا که کودکان در مشکالت و تعارضمی جامعه خودشان، زياد
گردند. به تعبیر میکنند، به سادگی دچار احساس حقارت ملی شان حل میبه نفع الگوهای مورد عالقه

خورد با الگوهای معمولی در يک مورد )مثالً ديگر، برخالف گذشته که احساس حقارت کودکان در بر
شد، ويژگی مهم احساس حقارت مضاعف يا جذابیت فیزيکی يا قدرت اقتصادی و مانند آن( خالصه می

مانند جذابیت، رفاه و نظاير آن است که با اتکا به  ،زمان در چند مقوله مختلفملی، احساس حقارت هم
اند و در اين میان داری پردازش شدهی تبلیغاتی جهان سرمايههاسناريوهای از پیش تعیین شده دستگاه

ها با اش و مقايسه آنفردی و جمعی خود و جامعههای کودک کاربر پس از تأمل درونی در معیار
ای دست اش، به وی ارايه شده است، فاصلهمورد عالقههای فردی و جمعی که از طريق الگوهای معیار

کند و اش )و کشور آنان(، احساس مید )و کشورش( و الگوهای مورد عالقهنیافتنی بین امکانات خو
 شود، وی در آغاز زندگی، با نگاهی حقارت آمیز به ملیت خويش بنگرد.همین مسأله سبب می

   
 
 
 
 
 
 
 

 جامعه متوسط و ضعیف اقتصادی اقشار كودكان در سرخوردگی ایجاد -2-19
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ها با القائات ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونکاربری از بازی کودکان پیش دبستانی در جريان
ای است که کودکان در گردند که يکی از اين القائات نیاز به رفاه گستردهمتنوع و متعددی مواجه می

 های خود به شکل مستمر با آن مواجه هستند.جريان بازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها در عمل با ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونن کاربری از بازیکودکان خردسال در جريا
ها در غالب موارد در اوج همه چیز ترسیم بینند که اين الگوهای متعددی خود را روبرو میالگو

انگیزی من، از قدرت شگفتتن، مرد عنکبوتی و بتهايی نظیر بناند. به عنوان مثال، الگوگرديده
هايی نظیر توان سراغ گرفت. به همین ترتیب الگوکه مشابه آن را در هیچ انسان خاکی نمی برخوردارند

 توان در جهان واقع پیدا کرد.ای برخوردار هستند، نمیباربی، برتز و السا را که از زيبايی خیره کننده
جیتالی، های ديهای مطرح شده در بازیعالوه بر آنچه درباره قدرت و جذابیت فوق تصور الگو

موارد در اوجی از امکانات مالی و مادی  تربیشها در ها از آن ياد شد، اين الگوها و پويانمايیکارتون
کنند و يا در قصری از بلور، به همین ها يا در قصر الماس زندگی میاند، به عنوان نمونه، آنترسیم شده
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 01مند هستند و مانند باربی، در حالی که صاحب ترتیب آنان از انبوهی از وسايل متنوع و رؤيايی بهره
 گردند.گونه حیوان مختلف هستند، در برابر کودکان ظاهر می

که به دلیل برخورداری از تفکر عینی، فاقد ديد تحلیلی، انتزاعی  01نسل دهه از سوی ديگر کودکان 
یسوان پرپشت السا، پس از شیفته های درشت برتز يا قد بلند باربی يا گو نقاد هستند، با ديدن مثالً چشم

ها شدن به اين موارد، ممکن است به خودشان وعده بدهند که در آينده پس از بزرگ شدن خودشان، آن
های مورد عالقه خويش برخوردار خواهند شد، به همین ترتیب کودکان اخیر با نیز از ظواهری مانند الگو

بینند، ممکن است به خود های دوست داشتنی خود میگوای که در اختیار الديدن امکانات مادی گسترده
رسد، ها نیز مانند سیندرال يا زيبای خفته، سرانجام با پرنسی که از راه میوعده بدهند که به فرض آن

هايی که در ازدواج خواهند کرد و به قصر وی راه پیدا خواهند کرد و يا در آينده، آنان نیز نظیر پرنسس
های پرنسسی پوشیده، با آويختن اند، روزی لباسها در نقش آنان بازی کردهها و بارهايشان باربازی

جواهرات سلطنتی به خود، در حالی که چندين و چند خدمتکار در خدمت وی هستند، در افق به آواز 
 های خود تحقق خواهد بخشید.خواندن خواهد پرداخت و به اين ترتیب به رؤيا

ها تصور نکنند که اخیر چنان متعدد و زياد است که شايد کودکان کاربر بازیهای تکرار مکرر صحنه
 چنین شرايطی ممکن است برای آنان محقق نشود.

ها که گاهی دنیايی ها و پويانمايیها، کارتونگونه که از آن ياد شد، برخالف جهان بازیاما همان
هان حاضر چیزی جز تزاحم نیست و اوضاع و زنند، واقعیت امر جهمچون بهشت را برای کودک رقم می

پرورانند، محقق نخواهد شد ها دوست دارند و آرزوی آن را در سر میاحوال زندگی آنان، آن گونه که آن
در برخورد با جهان واقعی بالفاصله و يا در برخی از موارد پس از گذشت مدتی،  01نسل دهه و کودکان 

ها، پايه در واقعیت نداشته، رؤيايی بیش نبوده است و همین مسأله يابند که تصورات شیرين آندرمی
اندام شود که آنان به لحاظ اقتصادی )و روانی( دچار يأس و سرخوردگی شوند و احساس کنند سبب می

دوست داشتند وحشمی که آلی که آرزوی آن را داشتند، خیالی دست نیافتنی است و يا قصر و خدمايده
مند گردند، هرگز در دسترس آنان قرار يا امکاناتی که عالقه داشتند از آن بهره باشد در اختیار آنان
 نخواهد گرفت.

ها ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونای از امکاناتی است که کودکان کاربر بازیتصاوير زير نمونه
 در زندگی روزمره خود با آن مواجه هستند:
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های های شهرتصاوير زير نیز البسه السا و آنا هستند که برای فروش به کودکان در برخی از بوتیک
 گردند.مختلف کشور مالحظه می
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ها و ها، کارتونای از بیانات معمول کاربران خردسال بازیساله، نمونه 4اظهارات فريمان و مانیای 
 شود:ه از سوی عامه کاربران پیش دبستانی شنیده میها است کپويانمايی

 از همه دوست داری؟ تربیشفريمان تو چه کارتونی رو  -»
 باربی با تام و جری.

 ها رو زدی؟اتاقت عکس اين کارتونتوی تو  -
 عکس تیگر رو زدم. بعد... باربی رو زدم با السا و آنا با تام و جری.

 رو تختیت چه شکلیه؟ -
 ه.تام و جري

 کیف مهدکودکت چی؟ -
 باب اسفنجیه.

 جامداديت چی؟ -
 السا آنا.

 لباساشون رو هم داری؟ -
 دونم چرا واسه لباس من، موی السا آنا سبزه.فقط لباس السا آنا رو دارم. فقط نمی

 يعنی مو جداگانه براش گذاشته بود؟ -
 آره.

 خره؟بگم کی هر چی السايی باشه می
 کی؟ -

 خواهر فواد.
 واهر فواد اسمش چیه؟خ -

 فرگل.
 های السا و آنا رو داره؟خواهر فواد لباس -

 آره.
 تو مگه ديديش؟ -

 ی ما اِ، اولن.آره، تو طبقه
 اون چیه السا و آنا رو داره؟ -

 مثالً خط کش السا آنا رو داره، روبان السا آنا رو داره.
 السا و آنا رو خیلی دوست داره؟ -

 آره.
 ؟هات چیبقیه دوست -

 ها قلک السا آنا داشت.دونم. آمثالً تو موبايل قبلیش، بازی السا آنايی داشت. ديگه... نمی
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 چه کار کنیم؟ خوب فريمان، اگه ما بخوايم مثل سیندرال باشیم، بايد  -
امممم... دامن آبی بپوشیم، کفشای آبی، بعد تل آبی بزنیم، گردنبند آبی بزنیم، کلی چیزای آبی 

 «.دستکش آبی هم بزنیم بزنیم، مثالً
 مانیا خانم، به نظرت زندگی ما بهتره يا زندگی باربی؟ -»

 زندگی باربی.
 چرا؟ -

 «.ی قشنگی داره. خیلی خودشم قشنگه، خوبهچون که خیلی خونه
ها بخواهند به ها و کارتونها، پويانمايیگونه که از آن ياد شد، وقتی کودکان کاربر بازیاما همان

اند، بیفتند، ممکن است هايشان بودهها در بازیشه عینیت بخشیدن به آنچه که شاهد و ناظر آناندي
ای خود را مواجه ببینند که اسباب دلسردی و سرخوردگی آنان را پديد های منفیبالفاصله با پاسخ

 اند:ه دست دادههای خود شواهدی از اين معنا را بساله، در مصاحبه 4بیاورد. پانیذ، فريماه و الناز 
 باربی داری؟ چه قدرپانیذ خانم،  -»

من دوست دارم وقتی بزرگ شدم يه عالمه باربی بخرم، گم برام وسايل باربی بخريد. هام میبه خاله
 خره.مامانم برام نمی

 چرا اين قدر باربی رو دوست داری؟ -
گ شدم، لباس صورتی باربی رو هام و باربی رو دوست دارم. دوست دارم وقتی بزرمن عاشق پرنسس

 داشته باشه، يعنی پولدارتره. تربیشتر و کی باربی بزرگ کنم، هربخرم. من فک می
 «.گم به من شیر بده تا مثل باربی قد بلند بشممن شبا به مامانم می

 دوست داشتی لباس السا رو هم داشتی؟ -»
 اس السا، دامن السا، کاله السا.يکی از دوستام هر چیزی از السا رو داره: کفش السا، لب

 ها رو داشتی؟دوست داشتی تو هم اين -
 گیره. نمی آره، ولی مامانم

 گیره؟نمی چرا -
مثالً من  خوام يه چیز ديگه برای خودم بگیرم.می گه، نهمی گم برام بخر،می چون من وقتی بهش

خوام، می گم من اينومی کنه. بعد منمی ارزنی، اون تکرمی خوام که وقتی باهاش حرفمی يه عروسک
 «.کردمی گه نه، اين خیلی گرونه. تبلیغش رو جم جونیورمی اون

 الناز خانم پس گفتی السا رو دوست داری؟ -»
 هاش هم گرونه.آره، السا خیلی خوشگله، موهاش زرده، لباسش پرنسسیه، کفش

 خوب! -
های پرنسسی اون رو بند السا و لباسلم آينه السا، گردنخوب من دوست دارم برای عروسی دختر خا

 «.خره يا نه!دونم مامانم اونا رو برای من میبخرم، اما نمی
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های خويش ساله، تجربه تلخ نداشتن را به گونه ديگری در مصاحبه 4ساله و سوگند  5امیرعباس 
 اند:گزارش کرده

کرديم که ار ما قرار داشت. داشتیم يک بازی را نصب می)در حین مصاحبه، بازی هم در دستور ک»
امیرعباس با شوق و اشتیاق زيادی گفت: نصب شد، نصب شد... . امیرعباس با برنامه بازار هم آشنا بود. 

تنه، اون خوباش به انتهای صفحه برنامه بازار اندرويد رفت و گفت: نگاه کن اين فیلمه رو... بن
 پولیههههه!(

 گی پولیه، بخری؟هايی که میگم تو تا حاال شده پول بدی، از اون کارتون خوبمی امیرعباس -
 ذاره.نه نشده... مامانم نمی

 گذاره؟چرا نمی -
 و اآلن ندارم... .ر گه پولشمی
 کنی؟بینی و بازی میها رو میپس يعنی فقط رايگان -

 .«آره
 کردی؟ لسا و آنا باشی، کدوم رو انتخاب میهای توی کارتون ااگر دوست داشتی جای يکی از آدم -»

 خب السا! 
 چرا؟ -

تره. چون قدرت داشت. چون ملکه و پولدار بود. از مدل موهاشم خوشم میاد. لباساشم از آنا خوشگل
 بعدم دوست دارم مثه اون تو قصر زندگی کنم. 

 يعنی دوست داشتی تو هم ملکه يه قصر باشی؟  -
گم، چرا ما قصر نداريم يا چرا حداقل خونمون تو تهران به بابام میبله که دوست داشتم. همش 

 . ...«کنهنیست. پسردايیم وقتی میاد اينجا ما رو مسخره می
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برخی از کودکان ممکن است در بازگشت به جهان واقع، بالفاصله متوجه عدم امکان تحقق 
 متوجه واهی بودن انتظارات خودشان بشوند. ای نه چندان دور،های خويش نشوند، اما در آيندهخواست

آرام ساله که آرزو دارد پس از ازدواج با يک پرنس به قصر سلطنتی برود و اظهارات  4بیانات افسانه 
هايی از انتظارات واهی ساله که انتظار دارد بسان يک ملکه در قصر يخی خودش زندگی کند، نمونه 4

 د:دهندختران اين مرزوبوم را تشکیل می
 افسانه از نظر تو سیندرال خوشبخته؟  -»
 ره. آ

 نداره.  يه خواهر مهربونهم تازه مثل تو  ،و از دست دادهر چرا؟ اون که مادرش -
 ،همه دوسش دارن ،شهتازه فرشته هم باهاش دوس می ،ولی دوستای زيادی داره ،خواهر نداره ،رهآ

  کنه که دوسش داره.بعدشم با يه شاهزاده ازدواج می
 مگه نه؟  ،هم دوست دارن ، تو روای توهدوست خوب -

بهش  ، منمث سیندرال ،موهاش طاليیه ،ولی يکی از دوستام هست ،منم دوسشون دارم ،آره
  .. .کنم.حسودی می

 ؟ توی قصر بری داری يه روزی مثل سیندرال تدوسگفتی افسانه  -
 ره. آ

 ولی اآلن که قصر نیست؟  -
 قصرن ديگه. مثل  ،خونه بزرگا ،خب

 کنی؟ م میه آرايش ،پوشیبی میآری عروسی لباس افسانه گفتی می -
 خوشگل بشیم.  ،ريم آرايشگاهبا هم می ،کنهنامادريم منو آرايش می ،آره
 گی چه جوری آرايشت کنن؟ خودت می -
 گه. نامادريم می ،نه
 دوست داری شبیه سیندرال بشی؟  -

تازه با  ،شممث سیندرال می ،کنمموهامو رنگ می ،ارمذلنز می ،دمبزرگ ش ،ولی اآلن کوچیکم ،آره
 کنم که منو ببره تو قصر. يه پسرم ازدواج می

 ها. یهست تر از سیندرالخودت خیلی خوشگل ،به نظر من -
لباسای  ،الغره ،مث من چاق نیست که ،همه دوسش دارن ،سیندرال خییییییییییلی خوشگله ،نخیر

 رقصه. قشنگ می ،پوشهخوشگل می
 کنی کسی دوستت نداره؟ چرا فکر می -

 .دوس داره تربیشبجیمه. بابام نامادريمو آم ايکی ،يکی تو دوسم داری ،همه دوسم ندارن
 ؟ دوست داری بزرگ شدی چه کار کنیافسانه  -

 «.مث سیندرال ،بره تو قصريه پسره منو می ،من بزرگ شم
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 کنه؟ايش هم میآرام جان، به نظر تو السا آر -»
 زنه. زنه. آنا هم رژ صورتی میآره، رژ قرمز می

 کنی؟تو هم آرايش می -

 .زنهاآلن نه، ولی توی عروسیا مامانم برام رژ می

 دوست داری بزرگ شدی، مثل مامانت بشی يا شبیه السا بشی؟ -

 مثله السا. 

 خوای مثل السا بشی؟خوب چه جوری می -

 .اون ملکه بشم، کلی لباس خوشگل بگیرمخوام بزرگ شدم، مثل می

 يعنی دوست نداری بزرگ شدی، عروس بشی؟ -

 خوام ملکه بشم. يه قصر بزرگ يخی داشته باشم.نه، می

 خوای چه کار کنی؟خوب بعد از اين که ملکه بشی، می -

 خوب از مردم هر چی بخوام، برام میارن.
 بیارن؟ خوای که براتمثالً از وسايل السا کدوم رو می -

 جواهر، لباس، کفش پاشنه بلند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ها رو بیارن، اون وقت چی؟خوب شايد اونا نتونن برات همه اين -

 «.نخیر، بايد بیارن

خواهد در آينده يک المبورگینی بخرد. دارد که میساله، در مصاحبه خودش اظهار می 5کبريای 
کوپه د پس از پر شدن قلکش، يک ماشین جنسیسخواهمی دارد که ویهم بیان میساله  4هادی 

ساله، در انتظار بزرگ شدن و خريدن ماشین بدون سقفی  4به همین ترتیب مهن برای خودش بخرد، 
بودن ناپذير امکاناخیر هم پس از آن که در گذر زمان های خواستمن هست. نظیر ماشین پیشرفته بت
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را به دنبال خواهند  اين مرز و بوم ادی اقشاری از کودکانخود را نشان دادند، تحقیر و سرخوردگی اقتص
 داشت.

 بینی؟کبريا تو با مامان و بابات کارتون هم می -»
 .بینمنه، ولی فیلم جنگی می

 ای رو ديدی؟چه فیلم جنگی -
 تفنگی و ماشین سرعتی.

 تو هم دوست داری ماشین سرعتی داشته باشی؟ -
 .المبورگینی رو ببرم... باه هم ،م برم تمرين ماشین سرعتیخوامی ،وقت که بزرگ شدم هر ،رهآ

 شناسی؟ماشین ديگه میچند تا  -

 .و، فراری، بنزامیب

 ا رو داشته باشی؟هدوست داری اين ماشین -

 .وهوما

 ؟نیست المبورگینی گرون -

 .نیست ،هن

 خوای پول دربیاری المبورگینی بخری؟جوری میه چ -

 .«رم سر کاریم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ها رو داره. دونه برنامه دارم، ماشین يه»
 ماشین بازيه؟ -

 حاله. گه چه جوريه قیمتاشون، خیلی باها رو مینه، ماشین مسابقه
 اين که بازی نیست، هست؟ -
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 نچ، جنسیس کوپه ديدی؟
 نه.  -

 دونم چه ماشینیه. عرشیا: جنسیس کوپه من می
 احتماالً جنسیس کوپه(. واااايییی )درآوردن صدای اگزوز ماشین

 گه؟ها رو میپس اونجا قیمت ماشین -
 آره.

 ماشین دوست داری؟ -
 آره.

 خیلی؟ -
خوام بزرگ شدم، باهاش خوام پر کنم که... يک کم مونده تا پر شه... که میخیلی، قلکمو می

 «. جنسیس کوپه بگیرم، ماشیناش خفنننن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دار هست؟من پولمهن به نظر تو بت -»
 اش هم بزرگه. آره، خیلی، ماشینش سقف نداره، خونه

 دوست داری تو هم توی کاخ زندگی کنی؟ -
 آره، کاخ رو دوست دارم.

 به بابات گفتی بريد تو کاخ زندگی کنید؟ -
 گه، پول نداره. آره، ولی اون می

 دوست داری بزرگ شدی، حسابی پولدار بشی؟ -
 آره. 
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 کردی؟چه کار میهات اون وقت با پول -
 «.گیرمسقفیا میخرم، از اين ماشین بیمن رو میخونه بت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ایحرفه نامناسب هدایت -2-11

 روژينا آرايشگر بازی رو دوست داری؟ -»
رفتیم واسه  آره. من يه بازی داشتم آرايشگری بود. اين جوری بود. عروس دومادی بود. اول می

برديم، ذاشتیم، جوشای صورتشو از بین میرفتیم براش ماسک مید، میخانومه موهاش فرفری بو
ذاشتیم براش، کرديم، موهاش طاليی بود، بعدش تاج میرفتیم موهاشو با اتو صاف میبعدش می

برديمش پیش دوماده، بعد لباس پوشونديم، بعدشم میرفتیم مرحله دومش، براش لباس عروس میمی
تونستیم موهاشو زرد کنیم يا تونستیم عوض کنیم، می. دوماده رو هم میدوماد فقط آبی مشکی داشت

خورد بهش، مشکی رو انتخاب کردم برا عروسه، نمیمشکی، من اون لباس سفیده رو انتخاب می
کردم، گفتم اين خوشگله. بعدش که يه جايی رو براشون انتخاب کردم، جای صورتی براشون انتخاب می

زديم، رفتیم اونم برای جوشاشو میم، السا بود، ولی الساش موهاش چتری بود. میکردم. يه بازيم داشت
پوشونديم. من صورتی رو براش پوشوندم، خیلی بهش رفتیم براش لباس میزديم براش، میماسک می

 ساله(. 4)روژينا، « اومد، بعد براش آرايش زدم و بعد اونجا وايسونديمش، بعد همه براش دست زدنمی
های مورد عالقه، مسأله مهمی ها و گروهکودکان، نوجوانان و جوانان به الگوبرداری از شخصیت نیاز

 است که با گسترش سیطره فضای مجازی بايد به آن توجه خاص معطوف داشت.
گیری شخصیتی خويش، نیازمند الگو کودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعی در روند شکل

ها هستند، راهنمای کشتی وجودی های دريايی که راهنمای کشتیبسان فانوسها هستند و الگو
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ای به مسأله ها هستند. بنابراين اولیا، اولیای آموزشی و اولیای فرهنگی جامعه بايد توجه ويژهانسان
وی ها را فرارهای مختلف علمی، ورزشی، اخالقی، اجتماعی، عقیدتی و مانند آنالگوپردازی داشته، الگو

اقشار مختلف )خاصه کودکان و نوجوانان( مطرح کنند، زيرا انتخاب يک الگو توسط يک کودک، نوجوان 
های ارزشی که در الگوی خويش شود، وی چگونه شدن خويش را برمبنای معیاريا جوان، سبب می

 بیند، رقم بزند.می
ده شد( و جامعه توحیدی اولیه پرستی )که توسط مستکبران جامعه ابداع و دامن زقرآن در تحلیل بت

 های نامناسب، تأکید خاصی دارد. را به سمت کفر و شرک برد، بر اتکای آنان به اسوه
شود که تفسیر وی از به انحراف رفتن جامعه اولیه با مالحظه آرای دکتر علی شريعتی، مشخص می

به همین ترتیب گردد. یاز توحید به سمت شرک، با اتکا به منحرف شدن الگوهای جامعه، تبیین م
شناسی معاصر به شمار آمده، مکاتب های مهم روانمسأله الگو و تقلید يا همانندسازی با وی، از مقوله

يادگیری »آلبرت بندورا با طرح اند. به عنوان مثال، پردازی کردهشناسی زيادی درباره آن نظريهروان
های برخی از پژوهش اجتماعی و الگوبرداری بزند.کوشید تا دست به تبیین نظری يادگیری « ایمشاهده

 اند.ماهه از الگوهای فرارويشان را مورد تأکید قرار داده 05انجام شده هم اثرپذيری کودکان 

 
 

 
 
 

 
 

توان انتظار داشت که کودکان بنابراين با توجه به اهمیتی که الگوها در روند تحول افراد دارند، می
ها و ها و تماشای فیلمها، پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونبری از بازیدر جريان کار 01نسل دهه 

مند شده، های ارايه شده به آنان عالقهای نسبت به برخی از الگوای و غیرماهوارههای ماهوارهسريال
تر توان از ابعاد صوری و ظاهری تا ابعاد عمیقگیرند. تأثیرپذيری اخیر را میها قرار تحت تأثیر آن

 ارزشی در کودکان مالحظه کرد.
های نخست، کودکان ممکن است در ابعاد پوششی، آرايشی، رنگ مورد عالقه، تقلید در برخورد

هايشان، تحت تأثیر الگوی مورد عالقه خويش قرار گرفته، به روال ها و انجام بازیحرکات، ژست
رزيدن به الگوهايی که مورد توجه کودکان الگوی مورد نظر خود عمل کنند، اما در تداوم عالقه و مهر و

پذيرد و کودکان در تری صورت میها در شکل عمیقاند، الگوبرداری کودکان از الگوکاربر واقع شده
پردازد، سبک زندگی و نظام ارزشی ای که الگو بدان میمند شدن به حرفهمسايل و مواردی مانند عالقه
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کوشند تا در ابعاد مختلف زندگی فردی و شان قرار گرفته، میههای مورد عالقخود، تحت تأثیر الگو
 های مطلوب طبع خودشان، رفتار کرده و بینديشند. اجتماعی خودشان، طبق نظام ارزشی پیشنهادی الگو

ای که در مورد در مقالهياد شد. اين پژوهشگران ( 2101گلدن و جاکوبی )تر از مقاله پیش
آنان حکايت از آن دارد که های سازند، بررسیمی اند، خاطرنشانه کردهوالت ديسنی تهیهای کارتون

ديسنی در همه جای جهان آرزوی آن را دارند که شبیه  هایمحصولدختران کوچک کاربر 
ديسنی باشند و اين امر در واقع بیانگر موفقیت اهداف کمپانی والت ديسنی در های کارتونهای شاهزاده

 فرهنگی خودش است. -فکریهای القای انديشه

 
   

 
 
 
 
 

شود که در جريان های میدانی انجام شده با کودکان پیش دبستانی، مشخص میبا بررسی مصاحبه
زمان از کار آينده خود ياد پرسش از حرفه مورد عالقه آنان، کودکان گاهی از چند حرفه به شکل هم

ساله، از سه حرفه  5/4اجتماعی آنان است. نسترن  اند که اين مسأله نشأت گرفته از تجربیات اندککرده
های مورد عالقه خود در آينده ياد کرده است. مدل شدن، خواننده بودن و پزشک شدن به عنوان حرفه

 اند:ساله هم از آرايشگر و پزشک شدن و آرايشگر شدن و پرداختن به طراحی ياد کرده 4تبسم و بهار 
 ات چی باشه؟ری شغل آيندهخوب نسترن خانم، شما دوست دا -»

 شم، بعداز ظهرا مدل، شبا خواننده. می صبح دکتر
 ها رو دوست داری؟چرا اين -

 گه بايد دکتر بشم، من خودم دوست دارم مدل بشم، يه عالمه لباسای پف پفی بپوشم. می مامان
 اگه نشد مدل بشی چه طور؟ -

 شم ديگه. می خب
 اگر نشد چی؟ -

 پوشم. می خرم، تو خونهمی دکتر بشم، ولی يه عالمه لباس پفی هیچی ديگه، مجبورم
 هات هم دوست دارن مدل بشن؟دوست -

 فک کنم همه دوس دارن.
 مثالً کی دوست داره مدل بشه؟

 مهتاب.
 چی شد که با مدل شدن آشنا شدی؟ -
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 «.گن مدل ديگهمی پوشن، بهشونمی تیپ، لباسای خوشگلدخترای خوشگل و خوش
 گری را دوست داری؟آرايشچرا  -»

 کنیم، خیلی آرايش دوست دارم.میآخه آدما رو آرايش 
 کنی؟میخودت هم آرايش  -

 آره.
 پوشی؟میلباس چی  -

 لباسای قشنگ، لباس عروس که پشتش دنباله داره.
 خواهی بپوشی؟میکجا  -

 پوشم.میعروسی 
 خوای بشی؟میگفتی دکتر زايمان هم  -

 آره.
 ايمان چه طوری؟بلدی ز -

 آره.
 چه طوری؟ -

ذاريم روی تخت. بعدش هم شکمشو میمیاريم، بريم، بعد بچه رو از شکمش درمیاول شکمشو 
 دوزيم.می

 از کجا ياد گرفتی؟ -
 يکی بهم گفته، ياد داده.

 کی گفته؟ -
 کنم.میگری رم با مامانم يه بازی آرايشمیمامانم، بعد 

 کنی؟می تو مامانت رو آرايش -
 کنم.میآره، بعد با مامانم قلب بازی 

 قلب بازی چه طوريه؟ -
 «.دوزمشمیذارم سرجاش، بعد هم میکنم، بعد میمیارم، خوب برم، بعدش هم قلبشو درمیسینه شو 
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بازيش  دی کهدادی، برام توضیح میاين بازی مد جادويی باربی رو که داشتی تو تبلتت انجام می -»
 چه طوريه؟

تونی موهاشو بلوند زنی، میکنی مرحله اول، بعد رژ لب براش میآره، ببین اين باربی رو انتخاب می
ها حتی انتخاب کنی، تاج و گردنبند داره، جواهراتش رو انتخاب کنی يا تیره، ازين بافت آفريقايی

شه، با کفش کنی، شبیه پرنسس میکنی، با اينا آرايشش کنی و لباس هر چی که دوست داری تنش می
 تر شه، بهتره. شه، هر چی خوشگلگیری تموم میخوشگل، آخر آخر هم ازش عکس می

 دی؟خیلی اين بازی رو انجام می -
ی همیشه، چون خیلی دوسش دارم، دوباره ازينا دارم تو تبلتم، وقتی که خسته شم، اونا رو همیشه
 کنم. لباساشون فرق داره. بازی می

 ها رو دوست داری؟چرا اين -
خوام بعداً بزرگ شدم، طراح لباس و آرايشگر شم، همه رو بتونم عوض چون خیلی عالقه دارم، می

 کنم. 
 ها توی کدوم کشور هستن؟اين باربی -

 تو کره ممکنه باشن، ممکنه نباشن. 
 چرا کره؟ -

های درشت، دماغ کوچولو، چشمديدم، همشون اين شکلی بودن، ای میهای کرهآخه وقتی که فیلم
 شه لنز گذاشت چشماشون رنگی شه، اما مطمئنم همین شکلی بودن. می

 ها بشی؟تونی شبیه اين باربیتو می -
 ای نیستم.تونم هیچ وقت اين شکلی بشم، من که کرهنه، من نمی

 دوست داشتی شبیه باربی باشی؟ -
 «. یست، مثل اونا هم کمرم باريک نیستآره خیلیییی، اما من موهام فرفريه، قدم بلند ن
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شود که در جريان ، مشخص می01نسل دهه های میدانی انجام شده با کودکان با بررسی مصاحبه
کنند که هايی مناسب، خنثی و نامناسب ياد میپرسش از حرفه مورد عالقه آنان، کودکان از حرفه

 وهای مطلوب طبع آنان هست.انتخاب آنان به طور عمده تحت تأثیر الگ
اند که آنان در های خود خاطرنشان ساختهساله، در مصاحبه 5/4ساله و امیرعلی و سوگند  4پارمیس 

 روند که برای جامعه واجد اهمیت و ارزش بسیار زيادی است:ای سراغ مشاغلی میآينده به لحاظ حرفه

 خوای بری آمريکا؟چرا می توپارمیس خانم، حاال  -»
 خوام لباس بپوشم. جا تا هرجوری که می خوام برم اونمی
 خوای بری آمريکا؟می ،لباس پوشیدن کسی بهت گیر ندهی که تو فقط برای اينيعنی تو  -

 نه. 
 خوای بری؟پس چرا می -

 شم. بخانم دکتر  ،خوام برم اونجا درس بخونممنم می ،رفته آمريکا ،شهخالمم مث السا داره دکتر می
 شی؟ب تونی خانم دکترظرت اينجا نمیبه ن -
 هاش بهتره. جا دانشگاه اون ،نه
 دونی؟کجا می از -

 ديگه.  هخالم گفت
 ت دکتره؟اهکه خال شی يا اينبخوای دکتر می ،که السا دکتره خاطر اينه تو ب -
 . «که السا دکتره خاطر اينه ب

 ها رو هم داری؟امیرعلی تو اسباب بازی اين کارتون -»
 . ضیاشون روبع
 مثالً چه چیزهايی رو داری؟ -

 تونم اسماشونو بهتون بگم؟های نینجا، اسلحه دارم، شمشیر دارم، میپشتالک
 . آره -

 ... . بیل مشکات
 های چیه؟ها اسماين -

 . اسم يه اسلحه طاليیه
 های نینجا هست؟پشتها برای الکخوب اين -

 . نه، برای نینجاگوعه
 .خوب -
 زاد، قدرتاشونم بهتون بگم؟ساز، شمشیر آتشآسا، تیغ يخیل مشکات، نانچیکوهای برقب 
 آره. -
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آسا رو خوره، نانچیکوهای برقزنی زمین، زمین ترک میبیل مشکات قدرتش اينه که می
. شهزنی، زمین يخ میساز هم میکنه، تیغ يخکنه و رعدوبرق شلیک میچرخونی، برق شلیک میمی

کنه، بعد چرخه دور آدم و پخش میکنی می. بعد پرت میگرده دوباره به خودتچرخونی برمییوقتی م
 . شهزنه، بعد يخ میازش يه دود سفید هم می

 شه، توضیح بدی؟شه راجع به اين دود سفید که يخ میمی -
ختلف بکنم و تونم شبیه همین رو توی آزمايشگاه انجام بدم و کلی کارای مکنم که میمن فکر می

 . يه عالمه آزمايش انجام بدم
 ات چی باشه؟امیرعلی دوست داری شغل آينده -

 . «شايد برم توی آزمايشگاه، آزمايش انجام بدم
 هايی ديدی؟سوگند جان شما چه کارتون -»

 ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی، باربی.
 خوب کوفته قلقلی درباره چی هست؟ -

 

 
 
 
 
 
 

سازه که يه ست که از بچگی دانشمنده. يه عالمه چیز میز اختراع کرده. يه دستگاه میيه پسره ه
 فرسته تو آسمون.سازه. بعد اونو میعالمه غذاهای خوشمزه و مجانی می

تر ها گندهاش هم غذاباره. همهيهو يه روزی يه عالمه کوفته قلقلی و غذاهای خوشمزه از آسمون می
 هاش گنده بودن، من ترسیدم که له شم.فتهشن. يه بار خیلی کومی

 افته؟هايی میخوب ديگه چه اتفاق -
رن تو جنگل شه. دوتايی هم میکنه، دوست میبعدش با يه دختر الغر که خوشگله و خبر جمع می

 گذرونن.خوش می
 يعنی دختر خبرنگاره؟ -

 شم.می آره، همیشه هم مرتبه. منم به مامانم گفتم اگه مدل نشدم، خبرنگار
 مدل؟  -

 اندازن.پوشن، ازشون عکس میگن که لباسای لخت میبله. مدل به دخترای خوشگل و الغر می
 يعنی تو هم دوست داری لباسای لختی بپوشی ازت عکس بندازن؟ -

 «.شمآره خیلییییییی قشنگه. شبیه باربی می
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مند هستند در اند که آنان عالقهيادآور شدههای خود برخی از کودکان مصاحبه شده، در مصاحبه
ها را گرا و اخالقی اين مشاغل و حرفهای به مشاغلی بپردازند که يک جامعه انسانآينده به لحاظ حرفه

داند. در اين قسمت دختران تحت تأثیر الگوهايی نظیر باربی، هايی معمولی و يا کم اهمیت میحرفه
دنبال آرايشگری، کاشت ناخن و در نهايت طراحی لباس هستند و  تربیش هابرتز، السا، آنا و مانند آن

ها در پی من، اسپايدرمن و مانند آنتن، هالک، بتشان نظیر بنپسران تحت تأثیر الگوهای مورد عالقه
 ها و موتورهای سرعتی شوند.آن هستند که پلیس شده يا راننده ماشین

های خودشان، به طرح ساله، در مصاحبه 5/4ه، نیلو و سحر سال 4نیوشای رها و ساله،  5/5کیمیای 
 اند:هايی از مشاغل مورد نظر دختران به شرح زير پرداختهنمونه
 خاله جونم اين بازی رو کی گذاشته تو تبلتت؟ -»

 . ی کودک(خاله مريمم )خاله
 تو چه قدر بلدی آرايش کنی؟  -

 خوای من آرايشت کنم؟ بلدم، می
 خاله.  نه، مرسی -

 گر(. گاهما )آرايشمن آرايش
 گر. گاه نه عزيزم، آرايشآرايش -
 گر. آره آرايش 
 گر بشی؟ خوای وقتی بزرگ شدی آرايشگری يا میتو اآلن آرايش -

 . «هم اآلن، هم بزرگ شم
 هايی داری که خیلی قشنگ باشه؟ خوب ديگه چه بازی -»
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من از فروشندگی خیلی خوشم میاد. خب توش من فروشنده  داريه.خیلی خوبه. مغازهبازی هم   اينم
رم کنم. بعد هی مشتری میاد. بعد که پول جمع کنم هی میمغازم مثالً. يعنی من لباس درست می

تونم کیف و کفش و ماتیک اينا بچینم، بفروشم. خرم. اآلن که رفتم جلوتر میتر میقفسه لباس بیش
 .«کنمتر میهامو بیشبعد که پولدارتر بشم، مغازه

 نیوشا خانم، باربیت چه جوريه؟ -»
کنم، به بابام گفتم اش آرايشش میيه عالمه لباس و لوازم آرايش داره، میز آرايش هم داره، همه

 .برای منم میز توالت بگیره، من عاشق آرايش کردنم
 خوای چه کاره بشی؟بزرگ شدی می -

 کنم.خوام آرايشگر بشم، همه رو آرايش می
 بلدی؟ -

 کنم.آره، مامان بابام رو هم آرايش می
 کی بهت ياد داده؟

 خودم ياد گرفتم.
 چه جوری؟ -
 «.مامانم هم کمکم کرده 
 نیلو خانم به نظر تو شغل باربی چیه؟ -»

 تو کار طراحی لباس و مده!
 تو دوست داری چه کاره بشی؟ -

 دوس دارم مثل باربی بشم.
 ربی، طراح لباس بشی؟پس تو دوست داری مثل با -

 آره، دوس دارم لباس خوشگل درست کنم تا همه بیان ازم بخرن و پولدار بشم.
 ديگه دوست داری چه کار کنی؟ -

 کنم بپوشن، بیان جلو مردم تا اونا هم بخرن.ديگه دوس دارم بقیه لباسای منو که طراحی می
 ها رو تو کجا ديدی؟خوب اين کار -

 توی ماهواره.
 اری در آينده چه شغلی داشته باشی؟دوست د -

 گفتم ديگه، دوس دارم مثل باربی طراح لباس شم تا همه تشويقم کنن.
 های تو دوست دارن چه کاره بشن؟دوست -

 گفت.مريم خیلی دوست داره مدل بشه مثل باربی، خودش می
 يعنی مريم از وقتی کارتون باربی رو ديده دوست داره مدل بشه؟ -

 آره.
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 کنه؟هم اين کار رو میاآلن  -
ذاره تو کیفش و تو ده، میآره، مامانش کلی لباس خوشگل خريده براش و میاره به ما نشون می

 «.پوشه و ادای باربی رو در میارهپیش دبستانی می
 خوای چه کاره بشی؟سحر خانم تو می -»

 ناخن کاشت.
 ناخن کاشت چیه؟ -

 ذارن ديگه.از اين ناخنای خوشگل می
 گذاری؟و هم میت -

 «.ره آرايشگاهذاره، وقتی میمامانم می

 
   

 
 
 
 
 

شان مانند مرد عنکبوتی، تحت تأثیر الگوهای مورد عالقه 01نسل دهه برخی از پسران مصاحبه شده 
ها و مشاغلی مانند آن چه الگوهای ها، از حرفهمن، هالک، ثور، کنستانتین و نظاير آنتن، بتبن

 اند. پردازند، ياد کردهها میمحبوبشان بدان
های خود به بیان مواردی مانند ساله در مصاحبه 4هورداد و رضای مهدی، ساله، دانیال،  0حسین 
 اند:پلیس شدن، راننده ماشین و موتورهای سرعتی شدن پرداختهنشان شدن، آتشعالقه به 

 بازی داری؟چند تا  حسین آقا، -»

 خوای؟کدومو می ،تاشیش
 .و بهم نشون بدهر اون ،دوست داری تربیشو تو ر مکدو -

 دوست داری اين يا اين؟ تربیشتو کدومو 
 از همه دوست داری رو بیار که من بگم دوست دارم يا نه؟ تربیشتو اونی که  -

  .اينو دوست دارممن 

 اسم اين بازی چیه؟  -
 پلیس بازی.

 شی؟بدوست داری پلیس  -

 .آره
 ی؟شی چه کار کنبپلیس  -
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 .«کرد(ا میهبازی پلیس با موتور دنبال دزدجريان تو اين بازی باشم )در  ،پلیس بشم از اين بازيا کنم
 های نگهبان رو نديدين؟... يعنی شما کارتون سگ»
 کردم زياد کارتون ببینم!خوندم وقت نمینه! مگه اين هم کارتون داره؟! من چون درس می -

شن. کنن. اولشم متوجه گريه يه  بچه گربه میرن به مردم کمک میسگ مهربونن. میچند تا  آره.
 دن. رن نجاتش میمی

 دن؟رن نجاتش میخوب چرا می -
 ره.ده مردمو. با قايقشم میره نجاتشون میان ديگه. زوما میفشانی چون لباس آتیش

 نشانی هستند؟!ها مأمور آتشپس اين سگ -
نشان شم. البته شايدم مثل مهندس فیلیکس خونه ساختم. البته تشبله! منم دوست دارم بزرگ شم آ

 . «زنم تو سرشاگه يه احمقی مثله رالف بیاد خرابش کنم با چکشم می
 
 

 
 
 
 
 
 تن رو داشتی؟تو دوست داشتی ساعت بن هورداد -»

 جنگم.می آره، تازه خوابش رو هم ديدم که با ويلگتس دارم
 کردی؟می اراگه ساعتش رو داشتی چی ک -

دوست دارم به موجود يخی تبديل بشم و همه جا رو يخی کنم و سر بخورم. بعد دوست دارم باهاش 
 دزدا رو بگیرم و بدمشون به پلیس.

 تن بازی کرديد؟هات بنتا حاال با دوست -
ها شد گوئن، يکی شد کوين، يکی هم شد تن شد، يکی از دختربا فامیالم بازی کردم. يکی بن

 گتس. ويل
 گوئن و کوين کی هستن؟ -

کنه. کوين هم دوست می تنه که اونم يه قدرتی داره. چیزای صورتی پرتگوئن دختر عموی بن
 ه.ترکمتنه، ولی قدرتش خیلی بن

 دوست داری بزرگ شدی چه کاره بشی؟ -
 «.پلیس بشم
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 رو ديدی؟کنی هايی که تماشا میهورداد تو تا حاال خواب اين کارتون -»
کويینو اونو برد کويین با هم تصادف کردن. مککويینو ديدم که متر و مکآره، يه بار خواب مک

 تعمیرگاه، درستش کردن، بعدن ديگه تموم شد... . 
هايی که کويین يا بقیه کارتونکنی که عکس مکری خريد، وسايلی رو انتخاب میوقتی می -

 دوست داری رو داشته باشه؟
کويین و سونیک رو داره، تازه تخت خوابمم ماشینه، يه ماشین قرمز، ی وسايالم عکس مکهآره، هم

 شبا انگار تو ماشین خوابیدم.
 دوست داری بزرگ که شدی، چه کاره بشی؟ -

 «.دوست دارم راننده اين ماشین بزرگا بشم، همش گاز بدم، تند برم
 ره بشی؟رضا اگه تو پلیس نشدی، اون وقت دوست داری چه کا -»

 راننده ماشین سرعتی.
 اگر اون هم نشد؟ -

 .1«راننده موتور سرعتی

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
کرد و به رضا بازی خودش را به من نشان داد. او هنگام نشان دادن و توضیح بازی، با هیجان زيادی مطالب را بیان می .0

ای که وقتی از او پرسیدم، دوست داری در آينده چه کاره شوی، گفت: راننده. او آن یر اين بازی بود، به اندازهشدت تحت تأث
 توانست احساساتش را کنترل کند.شد که بعضی مواقع نمیکرده و خوش حال میقدر از ديدن بازی ذوق 
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هايشان در پاسخ به اين سوال که آنان در مصاحبه ،ساله 5/4ساله و رهای  4آ، محمد و پارمین پانته

د دی فروشی، دزدی و رقاصی يامايل هستند در آينده دارای چه مشاغلی باشند، از مواردی مانند سی
 گیرند:های ياد شده در راستای ايجاد يک جامعه سالم قرار نمیاند که حرفهکرده
 آ خانم دوست داری بزرگ شدی چه کاره بشی؟پانته -»

 «.دی فروشسی
 های کارتون کنی؟و شبیه آدمر کنی که خودت... محمد تو گفتی کاری می -»

 آره.

 مثالً شبیه کدومشون؟ -

 جوکر.

 کنی؟می جوکرو شبیه ر جوری خودته چ -

بعد ماسکشم  ،پوشممنم بلوز طوسیم رو می ،اون لباسش طوسیه جوکر تو فیلم هارلی کويین، مثالً
 .تفنگم دارم مه،دماسنج دکتريمم مثالً چاقو زنم،، میدارم
 پوشی؟کنی يا لباسش رو میچرا خودت رو مثل جوکر می -

 تره.آخه با حال
 ها، چی ياد گرفتی؟از هر کدوم از اين کارتون -

خواد بهم تیر بزنه، مثل مرد ها رو گول بزنم، مثل جوکر، ياد گرفتم هرکی میياد گرفتم ابرقهرمان
 عنکبوتی زود با تار فرار کنم.

 ها چی ياد گرفتی؟ديگه از بقیه کارتون -
 همینا رو ياد گرفتم.

 ها رو گول بزنم، برای چی گول بزنی؟بعد گفتی ابرقهرمان -
 اين که نتونن منو بکشن يا ببرن زندان. برای

 چرا بايد تو رو بکشن يا ببرن زندان؟ -
 برن زندان.زنن، میمن، بعضی اوقات جوکر رو میواسه اين که تو فیلم بت

 خوب چرا بايد بیان تو رو اذيت کنن؟ -
 مثالً بیاد منو بکشه.من بیاد، اگه مثالً من يه کاری کردم، مثالً از بانک دزدی کردم، مثالً، مثالً بت

 يعنی تو دوست داری بعداً کارهای شرورانه بکنی؟ -
 آره.

 چرا؟! -
 «.دوست دارم

 دوست داری شبیه انیکا بشی!که گفتی تو پس رها خانم  -»
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 آررره!
 شغل انیکا توی کارتون چی بود؟

 رقصید.شد، میاسکیت سوار می
 تو هم دوست داری همین کارها رو بکنی؟

 آره!
 ا پولدار بود؟انیک -

 خیلی! ،آررره
 تو هم دوست داری مثل اون پولدار بشی؟ -

قدر پول داشته باشم که قصر درست کنم و مثل انیکا، صندوق طال داشته باشم  خوام اونآررره! می
 وکلی لباس هم بخرم.

 چه کاره بشی؟ ،رها خانم تو دوست داری بزرگ شدی -
 رم.من اآلن هم کالس رقص میخوام مثل انیکا رقاص بشم. گفتم که، می

 خوای رقاص بشی؟برای چی می -
 .«رقصیمها میخب بعداً با شوهرم توی عروسی

 السا رو؟ تر دوست داری ياتو باربی رو بیش خوب پارمین، حاال بگو ببینم، -»
 باربی رو. 

 به نظر تو شغل باربی چیه؟ -
، تا قسمت چهارمش ديدم، اين قدر سومش دی دارمهر شغلی داره، مثالً تو يه قسمتش، من يه سی

 با حال بود. 
 خوب شغلش چی بود؟ -

 شغل نداشت. 
 خوب در کل شغلش چیه؟ -

 فقط تو چهارمش من شغلشو ديدم. 
 خوب شغلش چی بود؟ -

رقصید )انجام حرکات رقص باله توسط کودک( بعد يه قسمت داشت که توش اين جوری باله می
 «.ازدواج کرد
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، در 01نسل دهه  هايی که کودکان مصاحبه شدهيک بررسی کلی از تمامی مشاغل و حرفه در
اکثريت قريب آيد که در درجه نخست اهمیت، اظهارات خود بیان داشته بودند، اين نتیجه به دست می

ا و ههای ديجیتالی، کارتونهای مطرح شده از سوی کودکان مورد بررسی، متاخذ از بازیحرفهبه اتفاق 
اند. نکته قابل توجه ديگری که در درجه بعدی ها بودههايی بوده است که آنان کاربر آنپويانمايی

های مختلف از سوی اهمیت در اطالعات گردآوری شده مشهود است، محدوديت طرح عناوين حرفه
رف های عنوان شده از طکودکان مورد بررسی است. به همین ترتیب بررسی سنخ مشاغل و حرفه

های محدود نیز غالباً مشاغلی کودکان پیش دبستانی مصاحبه شده بیانگر آن است که همین حرفه
 آيند.سطح پايین و بدون تخصص به شمار می

کند که آيا به راستی با توجه به آنچه از آن ياد شد، بالفاصله اين سوال به ذهن آدمی خطور می
های مورد کاربری آنان ها و پويانمايیها، کارتونر متن بازیاند، دمحدوديتی که کودکان از آن ياد کرده

 است و يا آن که دلیل ديگری در اين زمینه وجود دارد.
شود که فرض نخست های کودکان مشخص میهای عرضه کننده بازیبا بررسی اجمالی سايت

بازی با  0155 گونه که از تصاوير زير پیداست، در دو سايت بررسی شده زير،درست نیست. همان
مورد( بازی مبتنی بر  5سطر و در هر سطر  2)ارايه  421موضوع محوری شغل در سايت نخست و 

ای را برای کودکان مطرح هحرفه، در سايت دوم وجود دارند که در مجموع، مشاغل متعدد و گسترد
 اند:ساخته
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های غالباً های عنوان شده از سوی کودکان ايرانی و يا طرح حرفهبراين محدوديت حرفهبنا
هايی که به معرفی مشاغل مختلف غیرتخصصی از سوی آنان را نبايد نشأت گرفته از محدوديت بازی

 پردازند، دانست.می
وان به دو عامل تدر تبیین علت محدوديت و ابتذال نسبی مشاغل معرفی شده کودکان ايرانی، می

های های ارزشی خاصی است که در بازیگیریاساسی در اين میان اشاره کرد. عامل نخست جهت
های غربی وجود دارد و عامل بعد سردرگمی و ضعف مفرط اولیا، اولیای ها و پويانمايیديجیتال، کارتون

اجهه با فضای مجازی است که ها و سرانجام اولیای فرهنگی جامعه در موها و پیش دبستانیمهد کودک
 ای متأثر از آن هستند.کودکان ايرانی در حد گسترده

های ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتوندر جريان تولید بازیدر مورد علت نخست بايد بیان داشت، 
ری داگرا و نظام تبلیغاتی سرمايهمورد کاربری کودکان جهان، به طور عمده دو جريان مردمی و انسان

 وجود دارند. 
ها، گرا، در مجموع هدف اعتالی انسانفرهنگی، مردمی و انسانهای محتويات تولید شده توسط نهاد

ايجاد  در صددها را مد نظر خود قرار داده و روابط عاری از زورمداری و برابری بین مردم و ملت
داری، تبلیغاتی جهان سرمايهای های انسانی و فارغ از ظلم و تعدی هستند. اما اهداف دستگاهجامعه

گرا، تحکیم روابط زورمدارانه و برقراری نظام سلطه است، بنابراين اهداف های انسانبرخالف جريان
فرهنگی، های داری، به لحاظ ارزشی، از تفاوتی ماهوی با نهادتبلیغاتی جهان سرمايههای دستگاه

 گرا برخوردارند. مردمی و انسان
آفرينی در جامعه خويش هايی رباتیک است که دنبال تحولری در پی تربیت انسانداسرمايهنظام 

کند. اين اهداف عبارتند از تربیت زمان چند هدف به ظاهر متفاوت را دنبال مینباشند، از اين رو هم
 گرا، شهوی و پرخاشگرانه هر دو جنس. مصرف

کوشد تا با القای خود، می تربیشه داری برای تحقق سود هر چسرمايهدستگاه تبلیغاتی نظام
گرا در هر دو جنس )خاصه جنس مؤنث( کسب سود باالی خويش را تضمین کند. از ای مصرفروحیه

داری، ها تولید شده دستگاه تبلیغاتی نظام سرمايهها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونسوی ديگر بازی
هر دو جنس دارند، زيرا غرق شدن در يک زندگی  ای در جهت تشويق عملکرد شهویالقائات گسترده

افراد مالزمه و مناسبت دارد، افراد را چنان سرگرم  تربیشگرايی هر چه شهوی، ضمن آن که با مصرف
سازد که آنان ديگر در پی زير سوال بردن نظام سلطه در جامعه خود و جامعه هوا و هوس خودشان می

 جهانی خويش نباشند.
تبلیغاتی جهان های دستگاهای پرخاشگرانه و فوق پرخاشگرانه تولید شده توسط هسرانجام بازی

سازد که اين دنیا آنان را به شدت مرعوب منطق و پر رعب را برای کاربران می، دنیايی بیداریسرمايه
 يابند که اگر چه جهان آنان جهانی پر از خشونت و رعب است،سازد. اما در گذر زمان کودکان درمیمی

توانند با پرخاشگری خود به حل و فصل همه مسايل فرارويشان اقدام کنند و اما آنان باالستقالل نمی
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و از سوی ديگر با غرق کردن  تربیشتنها بايد از سويی با پناه جستن به مصرف و مصرف هر چه 
 د. سازی شده خويش از جهان اطرافشان را به دست فراموشی بسپرنخويش در شهوات، رعب درون

گرا و فرهنگی، مردمی و انسانهای موجود در تولیدهای نهادگذشته از اهداف متفاوت و متنافر 
نکته تأسف باری که در اين میان وجود دارد، ضعف مالی  داری،تبلیغاتی جهان سرمايه دستگاه
 داریرمايهتبلیغاتی جهان س دستگاهگرا در برابر قدرت مالی زياد های مستقل مردمی و انسانجريان

گرا در برابر تولیدهای های مردمی و انسانشود تولیدهای جرياناست که اين مسأله در عمل سبب می
های ديجیتالی، بازی هایمحصولداری کم رنگ و کم فروغ ظاهر شوند و بازار نظام تبلیغاتی سرمايه

 باشد. داریبلیغاتی جهان سرمايهت دستگاهها به طور عمده زير سیطره تولیدهای ها و پويانمايیکارتون
های عرضه کننده های زير، به وضوح بیانگر تفاوت کیفی سايتمقايسه عناوين ارايه شده در سايت

داری، به های ديجیتالی هستند. سايت نخست، به عنوان يک سايت ساخته و پرداخته نظام سرمايهبازی
ها پرداخته است در پرنسس، جادو و مانند آن هايی مانند بوسیدن، عشق، آرايش، ازدواج،طرح مقوله

گرا، به طرح حالی که سايت دوم، به عنوان يک سايت ساخته و پرداخته نهادهای مردمی و انسان
های گروهی، مطالعات اجتماعی، های مبتنی بر حل مسأله، بازیهای خالق، بازیهايی مانند بازیمقوله

 است:ها پرداخته رياضی، مهندسی و نظاير آن
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های مقايسه شده اخیر هستند، بیانگر تفاوت رويکرد مقايسه تصاوير زير که برگرفته از سايت
 :استهای مزبور در ارايه اطالعات به کودکان کاربر سايت
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هوا و هوس ارايه کرده است، در  گری را توام باگری، در عمل آريشتصاوير نخست با موضوع آرايش
 حالی که سايت دوم، دست به ارايه همان موضوع در فضايی غیرشهوانی زده است.

دهد، در پژوهشی که وی و تنی چند از دانشجويانش در سال منطقی )منتشر نشده(، گزارش می
ا مورد بررسی ساله ر 2-0پسر  0111دختر و  0111انجام دادند و طی آن الگوهای مورد عالقه  0404

 اين الگوها، الگوهای خارجی بودند. %05قرار دادند، قريب 
خوراکیان )معاون محتوای شورای عالی فضای مجازی( هم در همايش فضای مجازی دانشگاه 

از کاربری کاربران  %5داد که تنها برگزار شد، به شکل مشابهی گزارش  0401فرهنگیان که در شهريور 
. بنابراين در يک های غربی استلی بوده، بقیه کاربری آنان از تولیدهای کمپانیهای داخايرانی، بازی

توان بیان داشت، کودکان ايرانی در تله تولیدهای نظام تبلیغاتی غرب گیر افتاده گیری اجمالی مینتیجه
های و ذائقه آنان به انحطاط کشیده شده است که به جز برخی از استثناءها )نظیر کودکانی که حرفه

کنند(، در اکثريت قريب به اتفاق موارد مورد عالقه خود را پژوهشگری، تحقیقاتی و مانند آن معرفی می
های سرعتی شدن های معرفی شده آنان از رقاصی و مدل شدن و آرايشگری يا راننده ماشینحرفه

 باالتر نیست.
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گردد، عدم مالحظه می 01نسل دهه ان دومین عاملی که در ابتذال انتخاب مشاغل توسط کودک
بسترسازی فرهنگی مناسب در جهت کاربری مناسب از فضای مجازی از سوی جامعه و اولیای ذيربط 

ها و خاصه اولیای فرهنگی ها و پیش دبستانیدر ايران اولیا، اولیای مهد کودکاست. به اين معنا که 
برای کاربری بهینه از فضای مجازی باشند، در بسترسازی فرهنگی  در صدداز آن که  تربیشنظام، 

گیرودار مقابله با آن هستند و اين مسأله با از بین بردن فرصت بسترسازی فرهنگی برای کاربری بهینه 
سوزی های ارتباطی جديد و فضای مجازی، برای کاربران به جای فرصت سازی به فرصتاز فناوری

لیای فرهنگی نظام در مواجهه با فضای مجازی کار را به آنجا انجامیده است. به تعبیر ديگر سردرگی او
های ها و پويانمايیهای ديجیتال، کارتونکشاند که به جای تولید ادبیات فاخر و غربالگری بازیمی

گرا و ارزشی، با تعطیل بودن اين امور، کودکان پیش های مردمی و انسانغرب و اخذ محتوا از جريان
ها و های ديجیتالی، کارتونهای فشرده حاوی بازیشخصاً به خريد لوحد صحنه شده، دبستانی رأساً وار

سازی شوند و يا شخصاً دست به پیادهای تغذيه ههای ماهوارها دست بزنند يا از کانالپويانمايی
ی هايی که فاقد اهداف انسانسايت هایمحصولهای مختلف در فضای مجازی بزنند، و در عمل از بازی

اند، کاربری داشته بوده، عمدتاً استثمار اقتصادی، فکری و سیاسی کودکان کاربر را مدنظر قرار داده
ارتقای فهم، درک و بینش  در صددگرايانه، پیش گرفتن اهدافی انسان باهايی که باشند، نه سايت

 ها هستند.انسانی کودکان کاربر بازی

 تربیش چه هر یگرایمصرف سمت به كودكان دادن سوق -2-12

 
 
 
 
 
 
 

 های عروسک باربی()کفش
 

يک انسان دارای نیازهای متفاوتی است. برخی از اين نیازها، ناظر بر ابعاد زيستی و جسمانی آدمی 
است، برخی از نیازها معطوف بر اجتماعی بودن و برخی ديگر از نیازها ناظر بر ابعاد روانی و معنوی وی 

  ادل بايد به همه نیازهای فطری خويش پاسخ الزم را بدهد.است و بالطبع يک انسان متع
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پرداز امريکايی، با ارايه سلسله مراتب نیازهای آدمی، با توجه به آنچه از آن ياد آبراهام مازلو، نظريه
 شد، نیازهای فطری آدمی را در پنج طبقه زير ارايه کرده است:

 ه روابط اجتماعی و محبت، نیاز به تأيید و احترام، خودشکوفايی.های جسمی، نیاز به ايمنی، نیاز بنیاز
  ز:به ترتیب عبارتند ا اخیرنیازهای 

که قدری ارضا  مراتب قرار دارند و تا زمانی نیازهای زيستی در اوج سلسله :نیازهای زيستی -0
ای حیات خودند؛ يعنی ترين تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زيستی نیازهای آدمی برگردند، بیش

های بدن به حد خوراک، پوشاک، غريزه جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت
های شخص احتماالً در اين سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی اند، عمده فعالیتکافی ارضاء نشده
 ايجاد خواهد کرد؛

نیاز به رهايی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛  :امنیتینیازهای  -2
 شود؛به عبارت ديگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آينده را شامل می

يا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که  :اجتماعینیازهای  -4
 کوشد؛دار با ديگران، سخت میگیرد، آدمی برای روابط معنینیازهای اجتماعی اوج می

اين احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط ديگران  :احترام -0
شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طريق رفتار سازنده برآورند، در اين برای فرد حاصل می

ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه يا نسنجیده حالت ممکن است فرد برای 
 متوسل شود؛

يعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال اين  :خودشکوفايی و خودانگیزشی -5
تواند باشد، بايد نسان میاآنچه »دارد: طور که مزلو بیان میخواهد باشد. هماناستعدادها هر چه می

 پديا(.)دانشنامه ويکی« بشود

 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
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نیازهای جسمانی آدمی ارضا شدند، نیاز سطح باالتر وی که نیاز  %15از منظر مازلو، وقتی قريب به 
تر آدمی برای وی به ايمنی است مطرح می گردد و پس از ارضای نسبی نیاز به ايمنی، نیازهای متعالی

 گردد.مطرح می
صنعتی و عمدتاً بعد از جنگ دوم جهانی در غرب رخ داد،  اما تحوالت خاصی که پس از انقالب

داری و بروز و نمود آثار جانبی آن در جامعه بود، به اين معنا که گسترش بیش از پیش سرمايه
دانند. اقتصاددانان غالباً چرخه نهاد اقتصاد را متضمن سه فرآيند اساسی خط تولید، توزيع و مصرف می

 ی اين چرخه و علت غايی آن است.فرآيند مصرف، مرحله پايان
های به هم پیوسته و درهم آمیخته نظام اقتصادی، تنها با ها و فعالیتبديهی است که زنجیره فرآيند

های پیش از يابد. اين مصرف است که تمامی رويداداتصال به حلقه مصرف به کمال مطلوبش دست می
صرف به هر دلیل ممکن، دستخوش اختالل شود، تمامی سازد، از اين رو اگر فرآيند مخود را معنادار می

های اقتصادی و غیراقتصادی پیش از آن نیز از حیث فلسفه وجودی و ضرورت کارکردی، مختل فعالیت
 خواهد شد.

برآمد تا در عین تولید کاالهای مختلف،  در صدد تربیشداری برای کسب سود بنابراين جهان سرمايه
 خود را تضمین کند. تربیشها، سود گرايی انسانصرفزدگی و مبا تعمیق مصرف

 
 

 
 
 
 

 

، تربیشداری چنان گسترده و عمیق بود که در عمل، مسأله مصرف هر چه تالش اخیر جهان سرمايه
و هر  تربیشداشت، خوشبختی در گرو مصرف به صورت يک ايدئولوژی درآمد، ايدئولوژی که اظهار می

از کاالها و خدمات متنوع کم بهره هستند، در واقع از خوشبختی و نیک است و کسانی که  تربیشچه 
 اند.انجامی دور مانده
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گرايی که به بت شدن کاال، تحوالت فراغتی و درباره ايدئولوژی شدن مصرف( 0400الدين )شرف
 نويسد:انجامد، میمی ها و در نهايت بیگانه شدن آنانهويتی انسان

داری برای اشاعه مصرف و پديد آوردن فرهنگ و جامعه مصرفی، ايدئولوژی مصرف را نظام سرمايه»
«. کنم، پس هستممن مصرف می»پديد آورده است. منطق اين ايدئولوژی و زبان حالش اين است که 

، دل «اشوارهبت»خورد و خريد کاال به دلیل ماهیت در اين ايدئولوژی، مصرف با هويت آدمیان گره می
ربايد. وعده ايدئولوژی مذکور، اين است که مصرف کاال، راه حل تمام مشکالت ها مین را از آنو دي

 انسان است.
های خريد، ای، نمايشگاههای زنجیرهخريد کردن به منزله مقدمه مصرف، پای افراد را به فروشگاه

اماکن، خود همچون تئاتر، موزه، کشاند. اين ها میهای رؤيايی آنها و تماشای جلوهپاساژها، مغازه
زنی اقشار های تفريحی و تفننی و محل پرسهترين مکانسینما و مانند آن، اکنون به يکی از پررونق

های روحی، رفع خستگی و ماللت و بازيابی مختلف تبديل شده است و در تخلیه هیجانات، کاهش فشار
بخشی، خود به تقويت انگیزه و بهانه رکرد فرحقوای تحلیل رفته نقش مؤثر دارد. طبیعی است که کا

در اين اماکن و درغلطیدن قهری در چرخه خريد و مصرف تفننی کمک  تربیشافراد برای حضور 
 کند.می

داری مصرف به جای يک رفتار صرفاً اقتصادی و نشانگر موقعیت طبقاتی به يک در نظام سرمايه
ها و مفاهیم )در قالب تبادل کاالها(، نفوذ عناصر مادها، نشانهفرآيند ساخت فرهنگ و تولید معنا، تبادل ن

ها، فضاها، قواعد، رفتارها، مناسبات و... معطوف به مصرف و خريد، نمادين و معنايی به همه مکان
سازی تمايز اجتماعی، افزايش قدرت انتخاب و گزينش آفرينی و ايجاد و برجستهسازی و هويتهويت

ها و هنجارها، ترسیم سوژه بر ابژه است(، ترويج نظامی از ارزش تربیشت تسلط )که خود نماد تثبی
هايی از مدگرايی، تولید و بازتولید فضای سبکی از زندگی، تبلیغ نوعی ايدئولوژی اجتماعی، اشاعه گونه

 های زيباشناختی تبديل شده است.سازی طیفی از ذوقهای فرهنگی، فعالاجتماعی و تفاوت
تبديل شده است. بر اين « لذّت خريد»به معادله « نیاز به خريد»داری، معادله معمول ام سرمايهدر نظ

نفسه، تغییر ماهیت داده اساس، خريد خود، از سطح يک کنش ابزاری معطوف به کاال به يک کنش فی
ن آن را کند، چوشود. خريدار خريد میاست، يعنی خريد اهمیت يافته است، نه کااليی که خريده می

شود که با هر احساس ديگری متفاوت است يابد. از طريق خريد، احساسی در او خلق میبخش میلذّت
 «.شودو اين احساس، تنها با خريد، اشباع و ارضا می
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زای ی و آثار فردی و اجتماعی آسیبگراي( در توصیف عوامل مؤثر در بروز مصرف0400الدين )شرف
 آن می نويسد:

ها، علل و عوامل متعددی ناشی شده و تأثیر گرايی، يک متغیر وابسته است و از زمینهمصرف»
گیری، اشاعه، نفوذ و غلبه اين فرهنگ و گفتمان نقش پذيرفته است. اهم عواملی که به نوعی در شکل

 اند، از اين قرارند:داشته
داری مدرن )يعنی استقرار نظامی اقتصادی که در آن تولید برای ودالیسم و ظهور سرمايهفروپاشی فئ

ها و خدمات )در رقیب يافت(، تولید و عرضه انواع کاالکسب سود، جايگاه محوری و ارزش و اعتباری بی
در تیراژ وسیع  ای و مصرفی متنوعهای مبادلهها و ارزشهای مدرن( با کیفیتيابی به فناوریپرتو دست

)به پايان رسیدن عصر کمیابی و محدوديت(، پیشرفت وسايل و امکانات حمل و نقل و ترابری برای 
ها در مقیاس جهانی با ها از مرکز به پیرامون، رشد شهرنشینی به ويژه کالن شهرانتقال فیزيکی کاال

های پیشرفته و کشور اقتضائات فرهنگی اجتماعی ويژه، جهانی شدن سبک زندگی و الگوی مصرف
های فروش در های چند ملیتی )با تنوع نمايندگیداری، گسترش و نفوذ شرکتنظام سرمايه

المللی پول های بانک جهانی و صندوق بینهای مختلف(، سازمان تجارت جهانی، سیاستسرزمین
رويه به وسیله های ضعیف و فاقد قدرت خريد زياد(، واردات بی)جهت اعطای تسهیالت به کشور

های پیشرفته، اعطای تسهیالت های توسعه نايافته و در حال توسعه با تسهیالت اعطايی کشورکشور
های خريد، رقابت های اعتباری و بن کاالبانکی و فروش اقساطی به مصرف کنندگان، تخصیص کارت

ای و یغات گسترده رسانههای تولید کننده، تبلهای تجاری بزرگ و شرکتگسیخته میان بنگاهلجام
های زيستی ها و الگوحد و حصر، ايجاد تغییر تدريجی در نگرشمحیطی، نیاززايی و اشتهاآفرينی بی

های متعالی و هويت ساز، افزايش قدرت ها و ارزشمردم و تبديل خريد و مصرف به يکی از هنجار
زا است(، افول ذاتی، ارضا کننده و مسرتيابی به اقالم متنوع )که خودش به طور انتخاب به دلیل دست

 فرهنگ دينی و وقوع بحران اخالق و هويت.
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های مختلف گرايی در شکل افراطی و مهارناپذير آن، به ويژه در صورت رواج در ساحتمصرف
ادامه زندگی و در میان اقشار مختلف جامعه، آثار منفی فراوانی در سطوح فردی و اجتماعی دارد که در 

 شود:ها اشاره میترين آنبه برخی از مهم
ناپذير مردم برای خريد و مصرف، سرخوردگی و ناخرسندی اخالقی )فرد تشديد حرص سیری

ها و امکانات موجود خود های آرمانی، از داشتهها و وضعیتزده به دلیل تعلق خاطر به ناداشتهمصرف
ها و تبلیغات به جای انتخاب و گزينش عقالنی بر پايه نیازغافل است، به دلیل تأثیرپذيری از موج 

زند، های موهوم دست میهای هواخواهانه و هیجانی برای ارضای خواستههای واقعی به گزينشداشته
نشیند(، زير ای رؤيايی میهای موجود، منفعالنه به انتظار آيندهبه جای عمل فعاالنه متناسب با واقعیت

هايی نظیر اسراف، تبذير، هايی مثل زهد، قناعت، اعتدال، سادگی و غلبه ضدارزشرزشسوال رفتن ا
يابی تجربه های کاذب و محوريتهای واقعی و نیازگرايی، مخدوش شدن مرز میان نیازمدگرايی، تجمل

های ذهنی و روانی ناشی از مصرف و خشنودی توهمی آن و محروم شدن تدريجی از ساير تجربه
های های برين و کمال مطلوبتی، هنری، مذهبی، عرفانی و معنوی متعالی و دلبستگی به ارزشمعرف

های تخیلی زندگی، های مردم فريب، تقويت سويهپسند و گرايشآفرين، رواج فرهنگ عامهسعادت
با تاريخ ها وقفه کاالای، رواج مدگرايی )مصرف بیرسانه هایمحصولاستقبال شايان از مد، موسیقی، 

های های موجود )و در نتیجه افزايش تنشسازی تقابلانقضای زودرس(، تفاخر و خودنمايی و برجسته
های فرساينده(، افزايش تمايز اجتماعی و ها و رقابتچشمی و مقايسهاجتماعی در نتیجه چشم و هم

ها در قدرت خريد و حسوس آنهای طبقاتی و عاطفی میان اغنیا و فقرا به دلیل تفاوت متشديد فاصله
مصرف. اعمال فشار هنجاری شديد بر کسانی که به هر دلیل نخواهند يا نتوانند با اقتضائات اين 

های روانی و اجتماعی )ناآرامی و حرص شديد برای فرهنگ همراهی کنند، گسترش ضريب آسیب
حفظ و بلکه افزايش تدريجی  های فعلیت يافته و تشديد شده به دلیل تبلیغات تجاری،ارضای نیاز

-ها، انزوا و سرخوردگی در صورت شکست در اين مسابقه بیها و خواستههای موهوم میان داشتهفاصله

دهی قهری افراد فاقد توان اقتصادی مناسب به اضافه کاری، دست و پا کردن شغل دوم، پايان، سوق
وارض آسیبی در سطوح روانی و اجتماعی همچون وادار کردن ساير اعضای خانواده به کار، بروز برخی ع

پذيری شدگی )تحت تأثیر مدگرايی(، تحريکشدگی مشتهیات نفسانی(، آنیبرافروختگی شهوانی )فربه
های درونی )عقلی و عاطفی(، استیصال در مقابل تکثر و تنوع محیطی، ضعف عملکرد کنترل کننده

های رؤيايی(، های مسرت بخش کااليی )ِيا زندگی در جهانها و ابژهفکنی نشانهاقالم مصرفی، درون
ها و عوارض جسمی ثباتی الگويی و هنجاری، التقاط فرهنگی، بروز برخی آسیبماللت ناشی از بی

ها، لوازم آرايشی، ها، پوشیدنیمباالتی و ضعف الگوی هنجاری مشخص در مصرف خوراکی)ناشی از بی
های محیط ها، آلودگیی لجام گسیخته در بدن، تفريحات و سرگرمیهايروابط جنسی، دخل و تصرف

های هنری و زيباشناختی تحت تأثیر صنعت فرهنگ و ها، ذوقها، گرايشنواختی سلیقهزيست، يک
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های سنگین زيست مصرف اقالم استاندارد شده، تخريب تدريجی طبیعت، محیط زيست و تحمیل هزينه
 محیطی.

رويه، مصرف متظاهرانه، مصرف زدگی، مصرف بیر عناوين مشابه، نظیر مصرفگرايی يا سايمصرف
منفعالنه، اصالت دادن به مصرف، مصرف برای مصرف، جامعه مصرفی، فرهنگی مصرفی، مفاهیم ناظر 

 و معرف برای موضوع مصرف در جايگاه جديد آن هستند.
و سطح ساختاری جامعه، به  های عمیق شخصیتیفرهنگ مصرفی با وجود نفوذ و رسوخ در اليه

های ذکر شود. برخی از ويژگیزا از آن ياد میطور عمده با اوصافی منفی و به عنوان وضعیتی آسیب
گرا )به لحاظ مبانی شده، به افراد و برخی، به خود فرهنگی ناظرند: فرهنگی پسامدرن، سکوالر، پوچ

گرايی )اصالت دهی به بدن و توجه ان(. بدنها به انسنظری(، اومانیستی )معطوف ساختن همه تالش
گرا عمق، تخیلمايه و کمهای جسمی، ظاهری و نمايشی وجود انسان و تیمار بدن(، کمافراطی به جنبه
ها و تحريک های زندگی و برای همه تودهطلب )اصالت دهنده به رفاه در همه ساحتو رؤياپرداز، رفاه

آل و آرمان افراد(، آرامش خواهی هايت، تبديل مصرف به ايدهکنده دايم اشتهای مصرفی و در ن
های سازنده حد و حصر(، گريزان از هر نوع رياضت و تحمل مشقتجويی بیشناختی )از طريق رفاهروان

پايان بازار و های بیبرای رشد و تعالی روحی و معنوی، مدگرا و رمانتیک )درگیر ساختن افراد در وسوسه
ش نو به نوی کاالها(، متظاهر و اغواگر، تمايز بخش و تفرقه افکن )میان افراد به دلیل ظهور و نماي

گونه و به دلیل ماهیت سرابگر )وری مصرفی(، خود ويرانها در میزان بهرههای مختلف آنموقعیت
کننده  گرا )آن هم از نوعی سطحی و مبتذل آن و جايگزينهای موعد آن(، احساسدست نايافتنی آرمان

سری، خواه )دامن زدن افراطی به تفريح، تفنن، سبکگرا و مسرتها و مصالح(، لذّتجای نیازامیال به
های آنی و زودگذر(، غلبه دهنده هنر و کننده به سرخوشیغنیمت شمار )ترغیبخواری(، دمشادی
ها و ستفاده وافر از نشانههای زيباشناختی بر واقعیت، گرانبار از تصويرسازی و نمادپردازی )اتوهم

های متنوع و نامتجانس، فاقد مرجع و اعتقادات نمادها(، چند تکه و دايماً ترمیم شونده، دارای سبک
زدايی با اعطای دست شدن، رفع سلسله مراتب و طبقهگرا )سطحی شدن، يکمسلط، دموکرات و عام

های کار و تولید، فردگرا )در جای ارزش حق و امکان مصرف به عموم(، جانشین کننده ارزش مصرف به
نژند، انفعالی، بخشی و ابراز خويشتن(، روانشکل خودمحور، خودشیفته و اصرار افراطی برخود تحقق

های ناهشیار )داشتن موقعیت کننده در اليههای آنی و الینه شده(، نفوذتقلیدی، دمدمی مزاج، تابع لذّت
دهنده آگاهی در پرتو تبلیغات رداری از پشتوانه و توجیه عقالنی(، تنزلشهودی و فراآگاهی به جای برخو

بخش، ترجیح معنويت های مسرتای از ابژهاغواگرانه، تبديل کننده دين و معنويت به کاال يا مجموعه

 .1سکوالر عاری از متافیزيک و اعتقاد به حقايق ماورايی

                                                           
پرداز مصرف، از روی آوردن به سمت اديان کاک، نظريهزدگی، باگرايی و درواقع ايدئولوژی مصرفبرای مقابله با مصرف. 0

 دارد:گويد. وی در همین جهت بیان میسخن می
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رود که اديان جهانی به عامالن مؤثر تغییر و منتقد تری میهای دينی درآمیزند، احتمال بیشتر با نهاداگر افراد فرهیخته»

توانند بسیاری از مردم را در سراسر جهان با داليل مستحکم ظ دينی میتأثیرات مخرب مصرف تبديل شوند. در واقع هنوز مواع
 های مصرفی ترغیب کنند.های برانگیزنده به محدود کردن امیالشان به کاالو الگو

های وسايل ارتباط جمعی و وسايل تبلیغاتی برای مصرف روز به روز با های مذهبی در مقابله با پیامبا اين حال شخصیت
گرايی، در بسط نگرشی توانند منبع مهم وابسته به محیط زيسترو هستند. مواعظ دينی به خوبی میبزرگی روبه مشکالت

ها، غالباً در مذاهب بزرگ جهان ها و جنگلمتفاوت نسبت به جهان طبیعت باشند. طبیعت در شکل گیاهان، حیوانات، رودخانه
 رحمانه استثمار شود.شده است تا چیزی که بايد بیبه عنوان چیزی که بايد از آن مراقبت کرد ديده 

هايی يابند، منبعی مهم از ارزش اخالقی، توجه به های قومی به خاطر قلمرو رهای گروهاديان جهانی اگر بتوانند از دست رقابت
ها به سیاره زمین آسیب داری هستند. اديان جهانی، بیش از آن کههای مصرف سرمايهها به سوی طبیعت و نقد الگوگیریجهت

اقتصادی  -های اجرای اجتماعیگرايی و روشتوانند بر مرام مصرفعظیم شود، می« متمدن»بیش از تحمل اشکال زندگی 
 «.همبسته با مصرف غلبه کنند

رخی از گیرد، به ارايه بزدگی قرار میمشی اقتصادی اسالم که در تقابل با مصرف( نیز در توصیف خط0400الدين )شرف
 مستندات در اين رابطه به شرح زير اقدام کرده است:

 های ذيل فهرست کرد:توان در گزارههای عام مستفاد از منابع دينی در خصوص مصرف را میاهم مالک»
ها آنها و امانات الهی پنداشتن )و اين که اصل و کم و کیف تصرف در ها را نعمتتوحید محوری و همه امکانات و دارايی -

 (.24، يس، 254-255، بقره، 20، حجر، 50عمران، ، آل042منوط به اذن تشريعی خدواند است( )انعام، 
اللهی، کرامت ذاتی، برتری بر ساير مخلوقات، دارا بودن استعداد الزم برای ارتقا به باالترين برخورداری انسان از مقام خلیفه -

گرايی و مصرف، با اقتضائات اين مقام، ناسازگار است( از جمله غرق شدن در لذّتمرابت کمال )و اين تلقی که برخی تعلقات 
 (.04، جاثیه، 40و  40، 41، بقره، 11)اسراء، 

های الزم برای داشتن يک زندگی سعادتمند در آخرت، تلقی دنیا و زندگی اين جهانی به صورت فرصتی جهت کسب قابلیت -
زا و لزوم ترجیح آخرت بر دنیا )عنکبوت، های فريبنده و غفلتار تزاحم و محدوديت، دار جاذبهدار امتحان و ابتال و محل گذار، د

 (.1، کهف، 2، نحل، 40، حجر، 21، حديد، 22، کهف، 00عمران، ، آل202، بقره 41، قصص، 21، حديد، 40
 ت )مستندات مورد قبل(.های اين جهان و غفلت از سرای جاودان آخرمذمّت دلبستگی به ظواهر و زرق و برق -
، توبه، 55، مريم، 02، حشر، 44، اسرا، 42رسی دقیق همه اعمال اختیاری انسان )مدثر، مسووالنه زيستن و توجه به حساب -

 (.010عمران، ، آل15، نساء، 022
ها و کفران نعمت( تضییع آن ها و پرهیز اکید ازهای الهی )به معنای استفاده درست و بهینه از نعمتلزوم شکرگزاری از نعمت -

 (.42-40، ابراهیم، 02-20، مؤمنون، 4، اسراء، 1، ابراهیم، 204، 012، 052، 22، بقره، 44، زمر، 02)لقمان، 
التزام به رعايت حدود الهی در مقام مصرف و گناه تلقی کردن هر نوع تخلف از حدود شرعی )برقراری عدالت اجتماعی و  -

های طبقاتی، مصرف بهینه امکانات از جمله اين حدود و از نتايج اجرايی پذيری فاصلهکاهش و توجیهاقتصادی، رفع تبعیض، 
 (.02، جاثیه، 220و  44، بقره، 1، حشر، 50، 00ها در گستره جامعه است( )نساء، شدن آن

ام محدوديت و مضیقه، رعايت شأن ها، اکتفاء به حد کفاف )با مرجعیت تشخیصی عرف( به هنگها بر خواستهلزوم ترجیح نیاز -
 های معنوی بر مادی، ترجیح مصالح جمعی بر فردی )منابع ذيل(.و موقعیت خود در مقام مطالبه و مصرف، ترجیح خواسته

، 42ها در حد متعارف )اعراف، ها و زيبايیها و امکانات طیب و حالل و زينتسازی خود و ديگران از روزیمذمت محروم -
 (.02، فاطر، 00و  2، نحل، 20، طه، 0، نساء، 000، انعام، 042و  51بقره، 

 های غیرمعقول و غیرضرور بر خود و ديگران.گیریپرهیز از رهبانیت و سخت -
 (.04، تغابن، 012عمران، زيستی، مؤاسات، ايثار )آلهايی مثل تقوا، قناعت، حسن تدبیر معاش، زهد، سادهالتزام به رعايت ارزش -
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، نخست 01نسل دهه زدگی کودکان ها بر مصرففناوریدر اين قسمت جهت بررسی میدانی اثرات 
شان، تالش خواهد شد تا در يک بررسی اجمالی بین های عروسکیبا مقايسه برخورد سه نسل با الگو

گرايی به يک نسلی، عمق مسأله مشخص شود. در ادامه با تأکید بر آن که در جهان حاضر مصرف
ها، از القائات بحث به کودکان خردسال کاربر فناوری ايدئولوژی تبديل شده است، با محدود کردن

ها ياد خواهد شد و سرانجام ها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتونمستقیم و غیرمستقیم موجود در بازی
گرايی در آنان مورد تأکید قرار خواهد با استناد به بیانات کودکان مصاحبه شده، گستره و عمق مصرف

 گرفت.
های سه ، با مقايسه عروسک«زندگی از افق ديد باربی، برتز و السا»نشده(، در کتاب  منطقی )منتشر

زدگی کودکان و نوجوانان نسل ها، مادران و فرزندان، تغییر ذائقه مصرفی و مصرفنسل از مادر بزرگ
 نويسد:حاضر را به نمايش کشیده است. وی در همین ارتباط می

ها انجام ها، مادران و فرزندان آنسطح جمعی از مادر بزرگ در بررسی که توسط گروه پژوهش در»
 هايشان از آنان اخذ شد.پذيرفت، نوع عروسک آنان تعداد و بازی

ساز های آنان دستعروسک»داشتند که های خويش بیان میها در توصیف عروسکمادر بزرگ
« چوب»، «اضافه الیاف دار قالی»، «های اضافی خانهپارچه»ها از ها که جنس آن، اين عروسک«بودند

                                                                                                                                                       
و  05جويی مستانه و لجام گسیخته )واقعه، گرايی، کامجويی غیرضرور، تجملخواهی، تکاثر، رفاهورزی، زيادهپرهیز از طمع -

 (.22، حجر، 0، تکاثر، 21، حديد، 24و  55، توبه، 10، قصص، 04
، انفال، 00، حج، 0-0، مؤمنون، 14پرداخت حقوق مالی واجب و مستحب به ويژه با هدف تأمین نیازمندان و رفع فقر )انبیاء،  -

 (.04-02، فجر، 45، احزاب، 02عمران، ، آل210و 241، 005، بقره، 42، روم، 00
، اعراف، 00روی )در مقابل، اسراف، بخل و اتالف(، حد اعتدال متعارف )يا به تعبیر برخی رفاه عمومی( )لقمان، رعايت میانه -

 (. 001عمران، ل، آ001، بقره، 44، اسراء، 41، فرقان، 40
دهد که بیش از حد طبیعی مصرف کند و اگر فرد از آن تجاوز از ديد شهید صدر، اسالم به هیچ فردی از افراد جامعه، اجازه نمی

 نمايد، مسرف است و دولت بايد او را منع کند.
جهت صحیح، هزينه کردن بیش رويه مال )فرارفتن کمی از حدود متعارف جامعه يا حد رفاه عمومی(، مصرف در غیر مصرف بی

از حد معمول در امور صحیح و به طور کلی، رعايت نکردن هزينه )در کسب مال( و فايده در مقام مصرف )عقالنیت( مصداق 
 («.4، نساء، 24، يونس، 021، طه، 000، انعام، 40، اعراف، 052و 050اسراف مذموم است )شعراء، 

 



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /242

 

ها بیان شد. البته مادربزرگبوده است، غالباً توسط مادر و گاهی توسط پدرشان تهیه می« گِل»و حتی 
داشتند که در معدودی از موارد عشق و عالقه وافر آنان به داشتن عروسکی که نداشتند، سبب می
يافتند،آن متکاها را به مثابه فرزند و عروسک میبا برداشتن متکاهای کوچکی که در خانه »شد آنان می

 «.خودشان ديده، با آن به بازی بپردازند
قابل تمیز از « هادست و پای آن»ها بسیار ساده بودند، تا جايی که گاهی حتی عروسک مادر بزرگ

اين وجود های آنان فاقد هرگونه آرايش و زيور آالت بودند، اما با هم نبودند، به همین ترتیب عروسک
از نظر آنان بد نبود، بلکه « ساز بودن عروسکدست»داشتند که نه تنها ها اذعان میبالتفاق مادر بزرگ

شان، بسیار بیشتر از عمق عمق رابطه آنان با عروسک ساده»افزود و بر ارزش معنوی آن نزد آنان می
داشتند، ت مورد بررسی بیان میمضاف بر اين، جمعی«. هايشان بودرابطه کودکان نسل جديد با عروسک

قناعت و صرفه »استفاده از اشیای دورريز خانه برای تهیه عروسک برای آنان، در عمل به آنان فرهنگ 
 آموخت. را می« جويی

های پالستیکی آنان بیشتر از بررسی اظهارنظر مادران دال بر آن است که با ورود عروسک
ضاً فاقد هر نوع لباس، آرايش و زيور آالت و وسايل جانبی های پالستیکی ارزان قیمتی که بععروسک

کردند. به کردند و با سلیقه خودشان، برای عروسکشان لباس، روسری و چادر تهیه میبودند، استفاده می
ها به هیچ وجه مشخص برجستگی بدن آن»، «دارای اندام نوزاد بوده»های اخیر بیان مادران، عروسک

ها با برجستگی اندکی که روی سر عروسک پالستیکی اقد مو بود و نمايش آنعروسک نیز ف»، «نبود
 «.ايجاد شده بود، صورت پذيرفته بود

ها با کمک مادر برای شد، بچهای يا پالستیکی سبب میهای پارچهسادگی بیش از حد عروسک
وسک بود و کودک عروسک لباسی تهیه کنند که بالطبع لباس تهیه شده، سلیقه اعمال شده مادر بر عر

 گرفت.از آن الگوی پوشش خودش را نمی
هايشان های آنان، ارتباط عاطفی آنان با عروسکدارند با وجود سادگی عروسکمادران اذعان می

ای رفته با هم به گوشه»و در موقع دعوای مادر، « خنديدندبا هم می»ها بسیار عمیق بود تا جايی که آن
 «. گريستندو می

« های متصورجامع اکثر زيبايی»هايی که های فرزندشان، از عروسکر وصف عروسکمادران د
و « انبوهی از وسايل جنبی»و « اندآرايش کرده»، «ها غیر واقعی استهای بدنی آناندازه»هستند، 

های اولیه عمر مدگرايی را از سال»و « های زيادی برخوردارنداز لباس»را به همراه دارند، « آرايشی»
حامله »مختلفی هستند و به دلیل « هایحیوان»و « دوست پسر»، دارای «زنندکودک برای وی رقم می

الگوبرداری فرزند از اندام غیرواقعی عروسک، او را در »، برای کودک بدآموزی دارند و به سبب «بودن
ها ياد مد را به بچهای که دارند، منطبق شدن با های رايانهبا بازی»، «اندمعرض سوءتغذيه قرار داده

، «حاوی رقص است»هايشان،های جنبی عروسکو به دلیل آن که حجم قابل توجهی از فیلم« دهندمی
 کردند.بدآموزی قابل توجهی برای فرزندشان دارد، ياد می
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توان بیان داشت که اين ها، میها و پويانمايیها، کارتوندر بررسی اثرات اقتصادی کاربری از بازی
 توان به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.بندی کلی میات را در يک تقسیماثر

توان ها، میها و پويانمايیهای ديجیتالی، کارتوندر بررسی اثرات اقتصادی مستقیم کاربری از بازی
های بِرند ها وها، القائات مدها، تبلیغات همراه با برخی از بازیدر اين قسمت از القائات مستقیم بازی

های طرح شده در های الگوها )نظیر عروسکمطرح شده در فضای مجازی و وسايل جانبی بازی
ها و ها، کارتونها( ياد کرد. در تحلیل اثرات اقتصادی غیرمستقیم کاربری از بازیها و کارتونبازی

 خواهند گرفت. های کودکان مورد توجه قرارها هم القائات پنهان موجود در بازیپويانمايی
ها به صراحت کودکان را تشويق گردد که برخی از بازیهای ديجیتالی مشاهده میدر بررسی بازی
بازی مجانی مبتنی بر  000گونه که در تصوير زير پیداست، کنند )همانزدگی میبه خريد و مصرف

 خريد در اين قسمت به کودکان عرضه شده است(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های شود که بايد به فروشگاهکودک در نقش خريداری ظاهر می 1خريد لباس در بازی دخترانه

که سازنده اين بازی است، در  2معروف و مراکز خريد بزرگ برود و از آنجا خريد کند. کمپانی تب تال

 دهد:مورد اين بازی، گزارش می
 

 

 

 

 

                                                           
1. hopping mall girl 

2. Tabtale 

http://getandroid.ir/download/game/casual/6825-Shopping-Mall-Girl.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/6825-Shopping-Mall-Girl.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/6825-Shopping-Mall-Girl.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/6825-Shopping-Mall-Girl.html
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باشد که در مارکت می های دخترانهبازیدر سبک  بازی کژواليک  بازی دخترانه خريد لباس،

های معروف و مراکز ر نقش دختر خانمی هستید که بايد به فروشگاهاندرويد منتشر شده است. شما د
آنجا شعبه دارند و   Styleو  Surf ‘N , و ZAZA خريد بزرگ برويد که برندهای بزرگ لباس فروشی مانند

های اسپورت، کالسیک يا معمولی و جذاب های خود را از میان لباسلباس توانید خريد کنید.تا می
شوند و بايد در خريد خود عجله شب بسته می 0وجه داشته باشید که مراکز خريد ساعت انتخاب کنید. ت

ها را پرو کنید. همچنین توانید لباسخواهد را خريداری کنید. شما میکنید و هرچیزی را که دلتان می
اه توانید موهای خود را آرايش کرده و در مسابقه مد شرکت کنید و مانند يک مدل بر روی سن رمی

 .برويد
  بازی به شرح زيرند:های برخی از ويژگی

سفارشی خود. بگويد که چه چیزی را دوست داريد و چه چیزی را دوست  های کامالًخريد سبک -
 .نداريد
 ,Urban Chic, Hop Shop, Forever & Ever, ZAZA همچونهای معروفی امکان خريد از فروشگاه -

Surf ‘N Style  رهای ديگو فروشگاه. 

 
 .امکان پوشیدن انواع و اقسام لباس، دامن، کفش و زيورآالت -

 
 .های دادن به بهترينأامکان شرکت در مسابقه مد، راه رفتن روی مسیر مخصوص و ر -

 .امکان آرايش کاراکتر خود با انواع و اقسام وسايل آرايش -

 .انو عوض کردن مدل موی کاراکترت Chic Cuts امکان رفتن به آرايشگاه -

امکان شستن صورت کاراکترتان، کرم زدن به آن و انجام کارهايی که باعث شادابی پوست صورت  -
 .شوداو می

 
 

 
 
 
 

 
از جمله تل، دستبند، گردنبند و  یطالها و جواهرهای شگفت انگیز، 1در بازی ترکیب جواهرات

به سلیقه  اهری را که وجود دارد،قطعات جو شاستفاده از تخیل خود يد باباکاربر دارد که  گوشواره وجود
 شتواند رنگ پالک خودرا بسازد يا حتی می شانتخاب کند و گردنبند يا دستبند سفارشی خود شخود

                                                           
1. Crayola jewelery party 

http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-08/1472318500_Shopping-Mall-Girl-1.jpg
http://getandroid.ir/download/game/casual/
http://getandroid.ir/download/game/casual/
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/
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 مواردتواند مرواريدهای خاص و در ادامه مسیر میکاربر بازی را تغییر دهد و يا به آن زرق و برق بدهد. 
 .جواهرات سفارشی بسازد شدوستان يا شتواند برای خودبهتری را کشف کند که می

 
 

 

 
 
 
 

های متعدد ديگری به شکل غیرمستقیم ضرورت برخورداری کاربران از جواهرات مختلف در بازی
 گیرد:مورد تأکید قرار می

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
    
 
    

http://getandroid.ir/download/game/casual/7429-Crayola-Jewelry-Party-Games.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/7429-Crayola-Jewelry-Party-Games.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/7429-Crayola-Jewelry-Party-Games.html
http://getandroid.ir/download/game/casual/7429-Crayola-Jewelry-Party-Games.html
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ساله، در نقاشی خودش الگوی باربی را با موهای طاليی پرپشت، اندام قلمی، کمر باريک،  5مرضیه 
 اند، ترسیم کرده است:هايی که با زيورآالت تزيین شدههای پاشنه بلند و دستقد بلند، کفش

 

 
 
 
 
 
 
 
 

های ش را با موهای طاليی، اندام قلمی، کفشآل خوياش دختر ايدهساله هم در نقاشی 5فاطمه 
 پاشنه بلند، کیف و چهره آرايش شده، ترسیم کرده است:

 
 

 
 
 
 
 
 

زند. زدگی در کودکان دامن میها، مقوله ديگری است که به صراحت به مصرفتبلیغات همراه بازی
بايد شاهد تبلیغات همراه  ها، کودکتصوير زير پیداست، قبل از شروع بعضی از بازی 0گونه که در همان

بازی باشد و بعد به انجام بازی مورد نظرش بپردازد. بالطبع کاالهای تبلیغ شده در اين روند، به تدريج 
نیازهای جديدی برای کودک فراهم کرده، کودک خود را نیازمند مصرف کااليی که شاهد تبلیغ آن بوده 

 بیند.و هست، می
 
 

 
 
 
 
 
 



 241/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
های های موجود )و در اينجا بِرندها، جهان سرمايه با تغییر سريع بِرندز القائات مستقیم بازیگذشته ا

دارد تا جهت به روز بودن )و وسايل الکترونیکی مانند تبلت، تلفن همراه، ايکس باکس(، کاربران را وامی
يا تعويض وسیله قبلی  تهیه خريد و در صدددر اصل برای کم نیاوردن در برابر دوستان و اطرافیان(، 

خويش برآيند، اقدام اخیر چنان در سطح کودکان پیش دبستان بارز و مشهود است که عدم برخورداری 
آورد و از وسايل فناوری نظیر تبلت، موجبات وهن کودک فاقد تبلت در مهد کودک را فراهم می

، به دلیل جديد يا استتر عروفهای مشهورتر و مبرعکس، کودکانی که وسايل الکترونیکی آنان از برند
 کنند.ی میتربیششان، احساس اعتبار اجتماعی پیشرفته بودن بِرند وسیله

ساله است که هر يک به نوعی يا به  4ساله و رادين  5ساله، آوا  4های زير متعلق به آسنا اظهارنظر
برند برتر معرفی کرده  تفاخرجويی برمبنای طرح و نقش تبلتش دست زده است و يا برند تبلت خود را

 است:
 هات تبلت ندارن؟جون، مگه دوستآسنا -»

 چرا دارن.
 خوب وقتی خودشون تبلت دارن، ديگه با تبلت تو چه کار دارن؟ -

تره، همه دوست دارن باهاش بازی کنن. منم ه، خوشگلتربیشتبلت من از همه بهتره، بازيش 
 دم بهشون.نمی



 01سیاسی نسل دهه  –ی های اقتصادبررسی تحول  /242

 

 مگه مال تو چه شکلیه؟ -
 ن صورتی خوشگله، مال اونا سفیده، عکسم نداره.مال م

 گی که مال من بهتره؟بهشون می -
 «.گم مال من بهتره، مال شما زشتهآره، بهشون می

 تبلتت رو دوست داری؟ -»
 آره خیلی.

 تره يا مال داداشت؟تبلت تو قشنگ -
 مال من. اون پسرونه اس.

 چرا پسرونه هست؟ -
 تن خوشم نمیاد.از عکس بن

 هات بهتره؟تا حاال شده فکر کنی تبلت دوست -
 خره همیشه.نه، بابام بهترينو می

 گی مال تو بهتره، دلشون يه کمی بسوزه؟بهشون می -
 يه بار گفتم.

 چی شد که گفتی؟ -
 ام گفت، مال اون بهتره، منم گفتم مال من.دختر خاله

 مال تو چرا بهتر بود؟ -
 .ترهآخه خوشگل

 شکلیه؟مگه مال اون چه  -
 «.اسسیاهه، آبیم داره، ساده

 تبلت داری؟رادين  -»
 . بهترين تبلت دنیا... ره.آ

 تبلتت چیه؟ خوب، 
  .ايسوس

 چرا بهترين تبلت جهانه؟
 . چون ايسوسه...

 ؟چی هست ايسوس
 شناسی؟ايسوس ديگه... نمی

 نه.
 ره.ايسوس... خب بازارش بهتره... اصالً ويروس توش نمی

 هان... .آ
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 شکنه.چاقو می ،شه... چاقو بزنی روشور، بشکنش، هیچیش نمی ور، بنداز اين اصن بنداز اونکالً 
 بعد تو خودت اين رو گرفتی؟

 نه بابام برام گرفته... .
 ايسوس بگیره؟ برات به بابات گفتیخودت 

 ره.آ
 شناختی؟تو مارکش رو می

 ره.آ
 شناختی؟... از کجا مارکش رو میآفرين

 .«.. شناختم ديگه.می
های ديجیتالی، سخنگو بوده، های مطرح شده در بازیهای عروسکی مکمل الگودر فراز ديگری الگو

 کنند.می تربیششان دارند، کودکان را تشويق به خريد و مصرف ای که در حافظهبا بیانات ضبط شده

من عاشق »نند: به بازار عرضه کرد، عباراتی ما 0002باربی سخنگويی که کمپانی ماتل در سال 
خوام به جشن می»، «آيا لباس کافی داريم»، «های مهمونی قشنگ هستنلباس»، «خريد کردن هستم

بیا بريم کالس »، «ی باشه؟چه طوردوست داری عروسیت »، «کالس رياضی سخته!»، «پیتزايی بگیرم
ر با اعتراض و نظاير آن را روی حافظه خود داشت )که اين ام« تا حاال عاشق کسی شدی»، «رقص

 انجمن زنان دانشگاهی در جامعه امريکا مواجه شد(.
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دال نیز با لوازم جانبی نظیر سن نمايش زيبايی، ديسکو، سالن آرايش، لباس فروشی و عروسک دان
 کرد.گفته، جلب میشد که خود به خود توجه کاربران خود را به موارد پیشاتوموبیل به بازار عرضه می

 
 
 

 
 
 
 
 
 

های مورد استفاده کودکان، به شکل غیرمستقیم ها، پويانمايیها، کارتوندر موارد ديگری بازی
دونالد( را در اذهان کاربران خود کوشند، برند خاصی )مانند همبرگر مکزدگی را تبلیغ کرده يا میمصرف

 جای دهند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خويش  هایمحصولکنندگان، با تبلیغ پنهان داران در تالش برای کاهش سطح سنی مصرفسرمايه
ها، مشتريان بالقوه ها و پويانمايیها، کارتوندر لفافه بازی، در عمل از کودکان خردسال کاربر بازی

 سازند.خويش را می
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ها هستند که به شکل غیرمستقیم مصرف همبرگر های زيادی مانند باب اسفنجی، پو و مانند آنبازی

 کنند:ها را تبلیغ میکوال و مانند آن، مصرف کوکالددونامک
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های متعدد ديگری هم وجود دارند که همبرگر )مک دونالد( به صورت غیرمستقیم اما بسیار بازی

، موی 2ان فست فود، رستور1های سرآشپزپررنگ، بر بازی سايه افکنده است. تصاوير زير متعلق به بازی

 و موارد مشابه هستند. 3من
 
 
 
 

                                                           
1. Food truck chef 

2. My burger shop 

3. My moy 
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http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4368-My-Burger-Shop-2.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/2042-Moy-Restaurant-Chef.html
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کاربران  ساله، صورت پذيرفته است، نمونه بارزی از قرار گرفتن 5مصاحبه زير که با مادر زهرای 
 گذارند:تر را به معرض ديد میچه بیش گرايی هرکارتونی در چرخه مصرف و مصرف -الگوهای عروسکی

ها رو توی خونه واحد بغلی های باربی و برتز را نداشت، اما همین که اوندختر من در ابتدا عروسک»
و برتز داشته باشم، ولی بابای خوام باربی گرفت که من هم مثل سارا میما ديد، ديگه هر روز بهانه می
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گذارند. باالخره ها تأثیر بدی روی بچه میگفت، اين عروسکها بود و میزهرا مخالف اين عروسک
زهرا اون قدر گريه و زاری کرد که باباش در برابر اون تسلیم شد و گفتیم، شايد اگر براش عروسک 

های زهرا نه تنها کمتر نشده، گیریفانه اآلن بهانهگیری و اوقات تلخی نکنه. اما متأسبخريم، ديگه بهانه
بینه، به ما های ديگه میتر هم شده، به اين معنا که يک روز زهرا کیف باربی رو دست بچهبلکه بیش

ای از باربی يا برتز رو دست کس خوام، يک روز ديگه وسیله ديگهگه، من هم کیف باربی رو میمی
گه عروسک جديدی اومده، لباساش جديد شده، خالصه خوام، يا میونو میگه من ابینه، میای میديگه

 «.ره و دوره زمونه سختی شدهزهرا بدجوری با ما کلنجار می
های خود از خريد وسايل مورد نیاز اتاقشان با ، در مصاحبه01نسل دهه  کودکان مصاحبه شده

باس، وسايل آرايش و اسباب شان، خريد لکارتونی مورد عالقه -برندهای الگوهای عروسکی
 اند.هايشان ياد کردهبازی

ساله، از خريد لوازم اتاقشان با برندهای السا و آنا و سوگند و رها از خريد لوازم  4افسانه و آوين 
 اند:اتاقشان با برندهای باربی و توت فرنگی به شرح زير ياد کرده

 چرا همه وسايل اتاقت آبیه؟ افسانه خانم  -»
 بی دوس دارم. آمنم  ،بی دوس دارهآسیندرال خب چون 

 م آبیه؟ ه هاتلباسيعنی  -
 تاجم دارم تازه.  ،آبیه ،مث لباس سیندرال خوشگله ،تازه يه لباس عروس دارم ،آره شياتربیش

مثل سیندرال  ها روو اون کنیبی تنشون میآلباس  ،کنیهايی که آرايششون میبرای همین باربی -
 کنی؟ درست می

 .خندد(میو گذارد میصورتش  یجلو را )دستش تازه فهمیدی ،رهههه ديگهآ
 هات آبیه؟ ديگه کدوم وسیله -

 .«استاون همه عکس ،برچسبامو دفترام  ،کیفم عکس سیندرال و سفید برفی و پری دريايیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215/ سیاسی -های اقتصادی بررسی تحول

 

 ری؟خوب شکل السا و آنا رو روی کیفت، جامداديت، لباست، پتوت يا اتاقت ندا -»
 . . روی تختم دارمچرا دارم شکلشونو

 برای کدومه؟ -
 السا و آنا.

 السا و آنا رو خیلی دوست داری؟ -
 آره.

 فقط روی بالشت شکلش رو داری يا کل تختت؟ -
 . کل تختم

 شی؟حال میری بخوابی، خوشخوب وقتی می -
 . «شمکنم به السا نزديک میآره، همش فک می

 
   

 
 
 
 
 

 

 ای هم داری؟ ، وسايل ديگهتاجبه جز  باربیاز  -»
رود( اين لباس تو خونم که بعععععععععله. تا دلت بخواد. بذار نشونت بدم. )با ذوق سر وسايلش می

 باربیداره. اينم جامدادی مدرسمه که روش  باربی و کنشرت داره. اين کیف مهونیم که روش روش تی
بزرگ )عروسکی حدود نیم متر( که  باربیرود( اينم عروسک میرو داره. )دوباره با سرعت سر وسايلش 

 .«خاله زهرا برا تولدم خريد
 فرنگی رو دوست داری؟!تو ديگه چه چیزی از توت -»

فرنگی همه چیزش صورتیه. من فرنگیه. اصن من عاشق رنگ صورتیم. توتمثالً سطل آشغالم توت
 . «تی کردمعاشق اونم هستم. اصن برا همین منم اتاقمو صور
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سازند، آنان نیز وسايل اتاقشان را با ساله، در گزارش خود خاطرنشان می 4ساله و علی  5آرتین   
 اند:ها تهیه کردهمن و مانند آنتن، اسپايدرمن، بتای مانند بنالهام از الگوهای پسرانه

 تن که تنت هست رو کی برات انتخاب کرده؟آرتین اين لباس بن -»
 ين رو من خودم انتخاب کردم.ا

 هات معموالً چی هست؟طرح روی لباس -
 تن هم دارم.من دارم، بنبت

 های اين جوری داری؟چه قدر لباس -
 تن دارم.تن رو هم لباسش رو دارم، هم جورابش رو، هم بالشش رو، خیلی بنبن

 اسباب بازی چی داری؟ -
من و اسپايدرمن هست. يه دونه سرباز دارم که بتکنم، طرح روش هم لگو دارم که همه رو گم می

 يه دونه هم اسپايدر من. کشه يه دونه هم نینجا دارمزنه همه رو میتفنگ داره می

 تختت چه شکلیه؟ -
  .«تن هست يه تشک هم دارم که انگری بردز دارهبالشم بن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تو توی اتاقت چه چیزهايی داری؟ -»
 بازی دارم، يه عالمه ماشین و موتور. تاب دارم، اسباب 

 وسايل اتاقت رو خودت انتخاب کردی؟ -
 بعضیاش رو.

 چه چیزهايی رو خودت انتخاب کردی؟ -
 های مرد عنکبوتی که روی کمدمه، چراغ خواب مرد عنکبوتی، استخر توپ، ماشینام. برچسب
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 دوست داری؟ تربیشتوی اتاقت کدوم وسیله رو  -
 ماشین شارژيم.

 چرا ؟ -
 تونم باهاش رانندگی کنم.چون می

 اگه خواسته باشی يه چیز جديد برای اتاقت بخری، چی دوست داری بخری؟ -
 .«کويینای مکماشین مسابقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دهد.های منتسب به الگو، وجه ديگری از خريدهای کودکان را تشکیل میخريد لباس
های پرنسسی است، ولی اولیای دارد، او عاشق لباسساله نیز در مصاحبه خود بیان می 5/5زهرای 

سازد، با اين همه وقتی او بزرگ کنند. زهرا در ادامه خاطرنشان میها را برای او تهیه نمیوی اين لباس
گر چه دهد که اهای مورد عالقه خود خواهد زد و به اين ترتیب نشان میشد، دست به خريد لباس
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گرايی را ندارد، اما در عمق وجود طرفدار آن است و در اولین امکان تحقق عملی ايدئولوژی مصرف
 فرصت ممکن آن را محقق خواهد کرد:

 کنی؟هايی میديگه چه بازی -»
 کنم.ها بازی میبازی دارم، بعضی وقتچند تا  تو تبلت

 مثل اآلن؟ -
 آره.

 ی؟دهايی داری، نشونم میچه بازی -
کنی و کنی و براش لباس انتخاب میآره، يه بازی هست که بین آنا و السا يکی رو انتخاب می

 کنی تا خوشگل بشه. آرايشش می
ده که چه جوری تازه همه چی داره، هم رژ لب داره، هم رژ گونه، هم ريمل بهمون هم ياد می

 آرايشش کنیم.
 جوری آرايش کنی؟ يعنی تو از روی اون بازی ياد گرفتی که چه -

 گه، من خودم فهمیدم و ياد گرفتم.آره يه کم. ولی کامل نمی
ترسم که به مامانم بگم که برام رنگای ديگه ها رو برای آرايش داره، ولی من میالسا همه رنگ

 کنه.فهمه و دعوام میبخره، چون می
 خرم.رم میاگه بزرگ بشم خودم می

 کنی؟ای هم میای ديگههغیر از اين با عروسکت بازی -
شه پرنسس و گیم قصر و عروسک من میکنیم که بهش میما با پتو و بالش يه خونه درست می

 های پولدار. شیم آدماين طوری ما می
 پرنسس يعنی چی؟ -

 پوشن.کنن و لباسای خوشگل میپرنسس يعنی دخترايی که توی قصر زندگی می
 ی؟چه طورزهرا لباس خوشگل يعنی  -

 يعنی لباسای بلند و توری و پف پفی. آستین هم نداشته باشه.
 خوب؟ -

خواد از اين لباسا داشته خب ديگه، هیچی ديگه، هر کی اين لباسا رو بپوشه، خوشبخته. منم دلم می
 باشم، اما ندارم.

 «.خرمبزرگ بشم می
 ای بخرد:هاس تازاش بیان داشته است که دوست دارد هر روز لبدر مصاحبههم ساله  4دُرسای 

 کنی؟می کاره لپ تاپ چ با گوشی و اون وقت -»

 مامانم تصمیم بعد با بابا و ،رفتم توسايت رايانم ببینم چی آوردهمی لپ تاپم... اوممم.... باگوشی و
 .لباس اينا... جوراب... زيرپوش مثالً ،بريم چیزای خوب بخريم ،گرفتممی

 بخری؟روز لباس  خیلی دوست داری هر -

 «.آره
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 4ساله و باران و لیالی  5دهد. نیکوی وجه ديگری از خريد کودکان را وسايل آرايشی تشکیل می  

 اند:های خود به اين معنا اشاره داشتهساله، در مصاحبه
نجا ودمو اوبرم و خرم عروسی، اون رو هم با خودم میمن وسايل آرايش باربی رو دارم و وقتی می»

 . «کنمآرايش می
 های باربی و السا رو کجا ديدی؟باران خانم گفتی عروسک -»

 توی يه مغازه توی تهران ديدم، ازش خوشم اومد.
 ها خوشت اومد؟از چه چیز عروسک -

 از قشنگی عروسکای آنا و الساش.
 های آنا و السا رو نداری توی خونه؟تو عروسک -

 خوام.رو می دارم، ولی اين مدل جديدش
 مدل جديدش با قديمیش چه فرقی داره؟ -

 لباسا و وسايلشون فرق داره.
 عروسک آنا و السا داری؟چند تا  کالً -

 تا. سه
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 با هم فرق دارن؟ -
 آره.

 چه فرقی دارن؟ -
 خونه.لباسا و وسايلشون با هم فرق داره، بعضیاشم آهنگ می

های ديگه عروسک آنا و السا، عروسک، چرا به جای گیریو السا رو می های آناچرا فقط عروسک -
 نخريدی؟

 چون من آنا و السا رو دوست دارم.
 چرا دوستشون داری؟ -

 .«چون نیروی يخی دارن و خوشگلن
 لیال خانم، گفتی از پنج سالگی دوست داشتی موهات رو رنگ کنی؟ -»

 شم، بده!یشه، مريض منمی دونستم کهنه دوست نداشتم، دوست داشتم، ولی می
 شه؟خوب بعد اگر رنگ کردی چی می -

 دوست دارم تاج بذارم شبیه السا.
 خوب ديگه چی دوست داری؟ -

 يه شارژر خوشگل برای موبايلم.
 مگه موبايل داری؟ -

 «.اآلن که نه، بعدنا
های منتسب به الگوها، قسمت ديگری از خريد کودکان مصاحبه شده يا اسباب بازی خريد عروسک

های خودشان در همین ارتباط چنین بیان ساله، در مصاحبه 5دهد. مادران آنیسا و امین کیل میرا تش
 اند:داشته
 دخترش پرسیدم. وی در پاسخ بیان داشت:روی  درباره تأثیر عروسک باربی از مادر آنیسا -»

برديم بیرون، هروقت آنیسا رو می چون آنیسا عروسک باربی رو گرفتم، اولین بار خودم برای تولدمن 
گفت، برام عروسک باربی بگیر. من اول آشنايی چندانی با عروسک باربی نداشتم، اما بعدها هی می

باربی بود. منم برنامه کودکش رو  ،هايی که بابای آنیسا دانلود کرده بودفهمیدم يکی از برنامه کودک
تولدش ديدم آنیسا يه  شد... . بعد ازنديده بودم. تولد آنیسا براش عروسک باربی گرفتیم، خیلی خوشحال 

گه دوست پسرشه... . منم از تعجب گه پس کِن چرا کنار باربی نیست. گفتم کن کیه؟ میروز بهم می
خواستم آنیسا وارد اين جور چیزا شاخ درآوردم. رفتم فیلمش رو از توی گوشیم پاک کردم. چون هم نمی

گفت زد و میر میهاش غُهی سر وسیله ،کردمحس می بشه و ذهنش رو مشغول اينا کنه و هم اين که
هايی که فیلم کاش اين رنگی رو داشتم، کاش اون رنگی رو داشتم... . بعد به بابای آنیسا هم گفتم

 .«آموزنده هست رو براش دانلود کنه تا بچه هر فیلمی رو نبینه
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ه من مجبور بشم برای اون وسايل کنه تا اين کتنی رو که داره، عمداً خراب میپسر من وسايل بن»
 .«تن رو بخرمجديد بن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحرير منتسب به الگوها، قسمت ديگری از خريدهای کودکان را تشکیل سرانجام خريد لوازم
 داشت:ساله، در همین رابطه اظهار می 4دهد. فرشته می

 از همه دوست داری؟ تربیشچه کارتونی رو  -»
 ری.باربی با تام و ج

 ها رو زدی؟اتاقت عکس اين کارتون یتو -
 عکس تیگر رو زدم. بعد... باربی رو زدم با السا و آنا با تام و جری.

 رو تختیت چه شکلیه؟ -
 تام و جريه.

 کیف مهدکودکت چی؟ -
 باب اسفنجیه.

 ؟جامداديت چه طور -
 السا آنا.

 لباساشون رو هم داری؟ -
 دونم چرا واسه لباس من، موی السا آنا سبزه.میفقط لباس السا آنا رو دارم. فقط ن

 جداگانه براش گذاشته بود؟ یيعنی مو -
 آره.

 خره؟بگم کی هر چی السايی باشه می
 کی؟ -
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 خواهر فواد.
 خواهر فواد اسمش چیه؟ -

 فرگل.
 داره؟هم های السا و آنا رو خواهر فواد لباس -

 آره.
 تو مگه ديديش؟ -

 اولن.ی ما اِ، آره، تو طبقه
 اون چیه السا و آنا رو داره؟ -

 کش السا آنا رو داره، روبان السا آنا رو داره.مثالً خط
 السا و آنا رو خیلی دوست داره؟ -

 آره.
 ؟چه طور وتی هابقیه دوست -

 .«ها قلک السا آنا داشتدونم. آمثالً تو موبايل قبلیش، بازی السا آنايی داشت. ديگه... نمی
ها تم تولد خودشان را بر ن پیش دبستانی در مصاحبه خود گزارش می دهند که آنبرخی از کودکا

تنی مبنای الگوهای مورد عالقه خودشان قرار داده، نه تنها تمامی وسايل مصرفی تولد آنان السايی، بن

 مثالً با–و پوشش متناسب با همان تم  1گردد، بلکه دوستانشان هم بايد با آرايشها میو مانند آن

 در جشن تولد حضور بهم رسانند: -پوشش پرنسسی باربی
 و شبیه السا کنی؟ر قدر دوست داری خودته تو چ -»

 خوام برای تولدم تم السا سفارش بدم. خیلیییی. تازشم می

 کنی؟بخواد با تم باربی بیاد، چه کار می و هات از تم السا خوشش نیاداگه  يکی از دوست -

 تونه نیاد تولد. می ،اگه خوشش نمیاد ،هم لباس بپوشن همه بايد مث ،شه کهنمی

 کنی؟چه کار می ،جای تم السا با تم خاله شادونه بیان تولدته ب وتی هاکن دوست رحاال فک -

  ... .خهآزنم. خاله شادونه م باهاشون حرف نمیه هدم. ديگشون نمیهرا
 چرا مگه خاله شادونه چشه؟ -

 .ساله( 4)پارمیس، « ارمدوسش ند خیلی لوسه. اصالً

                                                           
در جديدترين اظهاراتش از کاهش سن مصرف  ی وزارت بهداشتمدير نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی معاونت غذا و دارو .0

و بهداشتی در کودکان با سنین پايین، رواج مصرف لوازم آرايشی : »بیان داشتلوازم آرايشی به ويژه در بین کودکان خبر داد و 
محابای اين زنگ خطری است که در مهدهای کودک و در جشن های تولد کودکان به صدا در آمده است. مصرف بی

تواند شود که در طوالنی مدت میهای، باعث ورود مقدار قابل توجهی ماده سمی به بدن اين کودکان خردسال میمحصول
 .(04/0/0401خراسان، « )ه سالمت آنان وارد کندصدمات جبران ناپذيری ب
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 دی؟سفارش می خاصیتم  ،تو برای تولدت -»

 گه نه. مامانم می ،به مامانم گفتم تم موالن سفارش بديم ،ماه بعد تولدمه

 چرا؟ -

 هات موالنو دوس ندارن. تر دوستگه بیشمی

 ناراحت نشدی؟ تو از حرف مامانت -

 کم. ه ي

 سفارش بدين؟و رخوايین تم چی پس می -

 ولی من دوس ندارم.  ،گه تم آنامامانم می

 مطمئنم بهت میاد.  ...آنا لباسش خیلی خوشگله چرا؟ -

 دوس دارم. رو من موالن  ،نه

 کنی؟چه کار می ، توسفارش ندنرو اگه برای تولدت تم موالن  -

 گیرم. تولد نمی اصالً ...خوامتم نمی اصالً

 دی؟تم مريدا رو سفارش نمی ،ست داریهم دورو تو گفتی مريدا  -

 شه. ره مريدام خوب میآاوووم. 

 رو دوست دارن؟ مريدا ی توهادوست -

 نه خیلی. 

 چرا؟ -

 . ساله( 4)فاطمه، « مث پسراعه ،گن مريدام مث موالنمی
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 تنی بود، يعنی چی؟گی تم تولدت بنببینم اين که می -»

 ؟خانم تا حاال نديدين
 شه بهم توضیح بدی؟نه عزيزم. می -

 ساله(. 4)بهراد، « تنهخب يعنی لباست، کیکت، پفیالت، بشقابا، رنگ وسايل يا لباس مهمونا، همه شبیه بن
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مثل اسپايدرمن کنی؟ر چه قدر دوست داری خودتآقا آرمین تو  -»

م. همه دوستامم لباس مرد عنکبوتی سفارش دادرو تم اسپايدرمن  ،خیلی. من برای تولد امسالم
  پوشیده بودن.

 دن؟تم اسپايدرمن سفارش می ،م برای تولدشونو هتی هادوست -

 ره. آ
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هات بهت چی دادی، دوستجای تم اسپايدرمن، تم شهید فهمیده رو سفارش میه تو ب راگ -
 گفتن؟می

 .(دخند)می کنیشوخی می !شهید فهمیده

 راجع به تم يه شهید چیه؟ وتی هادوست خوام بدونم نظرمی، نه -

  .کردنمعلومه خوب، مسخرم می

. فرقشون هم يه قهرمانه هشهید فهمید ،اسپايدرمن يه قهرمانه ت کنن؟اهچی بايد مسخری برا -
 چیه؟ 

دونم به نظرشون مسخره میاد. بعدشم برای من دوستامم می ،برای من تم يه شهید جذابیتی نداره
  .مانه فقطاسپايدر يه قهر

 گی قهرمان؟ی مینتونی بهم بگی تو به چه کسامی -

 . ساله( 4)آرمین، « ست. زورشونم زيادهه هکسايی که قدشون بلنده. هیکلشون گند
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خودش دورنمای کلی الگوهای مورد کاربری خود و دوستانش را به  ساله، در مصاحبه 4امیرعباس 
د، تنها خريد نکنهايی که میدر جريان بازی ی مورد عالقه آنانهاکار الگو رده است کهشرح زير ارايه ک

 محض است:
دهم تا به حرف زدن ترغیب شود. عکس عباس نشان میدا عکس تعدادی کارتون را به امیردر ابت»

 شناسد.ها را میگويد ايندهد و میباربی و کِن را نشان می

 ردن؟کچه کار میها اين
 رفتن خريد.ش میاههم
 خريدن؟رفتن خريد، چی میمی -

 «.خرنخريدن، آينه، جوراب میلباس می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصاوير زير روايت تصويری نقاشی جمعی از کودکان مهدکودکی کاربر باربی است.
های باربی، تصوير وی انمايیها و پويها، کارتونآيد، کودکان کاربر بازیگونه که از تصاوير زير برمیهمان

 :0اندرا در کنار قصر الماس يا در اوج تزيین و استفاده از تاج و جواهرآالت و مانند آن ترسیم کرده
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ادامه مطالب را در جلد دوم بفرمايید. 0
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