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سخن ناشر

ناسی و ششناسی اجتماعی، جامعهنسل و مناسبات نسلی، از جمله مفاهيم جديدی هستند که در روان
 اند و از منظر برخی از پژوهشگرانجتماعی مورد توجه واقع شدها -های انسانیبرخی از ديگر رشته

 رود.ها به شمار میموضوع نسل، موضوع مهمی در حد و شأن طبقه اجتماعی انسان
سال معرفی شده است، اما در  44يا  45های مرجع، يک نسل با شاخصه زمانی اگر چه در کتاب

های اجتماعی، مدت زمان اخير به ها بعضاً تأکيد گرديده است که در اثر سرعت تحولهمين کتاب
 رسد.نيز می 14و  15

های مختلف در ايران، مدنظر قرار گيرد، مطالعات ميدانی های دههبندی مرسوم نسلاگر تقسيم
های اخير پديد آمده های دههالعاده شديدی دارد که در نسلهای فوقانجام شده حکايت از تحول

کرده و عيناً را گودزيال توصيف  94، افراد نسل دهه 14است )تا جايی که مثالً گاهی افراد نسل دهه 
 کنند(.ياد می 04با همين عنوان از نسل دهه  94افراد نسل دهه 

سازی ، در عمل تالشی برای برجسته04های نسل دهه جلدی حاضر در بررسی تحول 9مجموعه 
های روانی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، نگر از تحولهای نسلی و ارايه تصويری واقعاهميت تحول

است که مؤلف به ارايه دورنمايی از آن اهتمام  04قيدتی و خانوادگی نسل دهه اقتصادی، اخالقی، ع
 جامع و ها با نگاهیی در اين مجموعه کتاب. مؤلف ارجمند جناب دکتر مرتضی منطقاست ورزيده

های شی ميدانی پژوههاافتهبا استفاده از نتايج ي عميق کوشيده است ضمن بررسی مباحث نظری،
را در ذهن  های جديد کشوروالت نسلی در نسلگرايانه از شدت تحتوصيفی واقع، ايران و جهان
ها برجسته نمايد. تا با آگاهی در اين اوليای آموزشی و خانواده ريزان اجتماعی،برنامه پژوهشگران،

 های مؤثر و مطلوبی برداشته شود.راستا گام
ا حد امکان کند تیتالش م گی کشور،مؤسسه انتشارات بعثت با هدف کمک به رشد و توسعه فرهن

پاسخگوی نيازهای فرهنگی جامعه باشد و مشتاقانه از  های معتبر و باکيفيت،تاببا چاپ و نشر ک
.کنددريافت نظرات و پيشنهادات خوانندگان محترم استقبال می
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 مقدمه 

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

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

 کنه!میمامان دعوام 
 کنه؟میبرای چی دعوات  -

 بکنه.ترسم ببينه، دعوام میگه عکسای زشت نگاه نکن. من میآخه 
 دی؟پس به مامان تبلتت رو نشون نمی -

 بينه.اونوخ نمی کنم که نبينه.میيواشکی بازيامو قايم 
 کنی؟میهات رو توی يه پوشه قايم يعنی بازی -

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

 نه، اون بازی که عکسش لخته رو قايم کردم.
 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، « کنيممیهامون رو از مامانامون قايم مون بازیآره، همه
ناسی و ششناسی اجتماعی، جامعهرواننسل و مناسبات نسلی، از جمله مفاهيم جديدی هستند که در 

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

نسل و مناسبات نسلی آمده  ای که در باب، در مقدمه04های نسل دهه در آغاز بحث بررسی تحول
های ردازیپترين نظريهاست، پس از تعريف نسل و تميز آن با مناسبات نسلی، نخست از بعضی از مهم

شناختی به مسأله نسل های نسلی ياد خواهد شد. نظريات اخير يا از منظر روانانجام شده درباره تحول
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البته برخی  اند.شناختی به آن توجه معطوف داشتهجامعهاند و يا از منظر نگريسته و به تحليل آن پرداخته
های های فناوریهای اجتماعی برخوردارند، با عمده کردن مقوله تحولپردازانی که از گرايشاز نظريه

ها را در مجموعه مسايل اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی ذی نقش ارتباطی جديد، مقوله فناوری
 اند.تر ديدهای مهمههای نسلی، مقولدر تحول

های نسلی در های انجام شده درباره تفاوتدر ادامه مقدمه در باب نسل، با اشاره به برخی از پژوهش
ر های اخير به طواند، پژوهشها مورد بحث قرار گرفتهجهان و ايران، نتايج اجمالی بعضی از اين پژوهش

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

تری شهای بيها، خاطرنشان گرديده است که مقوله نسل از پيچيدگیپردازیهای نظری اين نظريهضعف
ی اقتصادی، اجتماعی، هاشناختی در آن مؤثر است، تحولهای روانبرخوردار بوده، ضمن آن که تحول

ضمن  های نسلینقش هستند و بايد در تبيين تحولعقيدتی و سياسی داخلی و خارجی نيز درآن ذی
های اجتماعی جهانی صورت پذيرفته، نظير وقوع های اجتماعی داخلی، به تحولعطف توجه به تحول

ه های ارتباطی جديد، توجپديده جهانی شدن و تبديل جهان به يک دهکده کوچک يا پيشرفت فناوری
 ويژه داشت. 

مفهوم شکاف انتخابی، مفهوم مهم ديگری است که بايد در توصيف مضاف بر آن چه از آن ياد شد، 
های انجام شده، نقش پردازیمعادالت نسلی به آن نيز توجه داشت، به سبب آن که در تمامی نظريه
 تواند با انتخابمند است و میآدمی، نقشی منفعل هست، در حالی که آدمی از اراده و انتخاب نيز بهره

های پيشين خود رفتار و های مهمی از زندگيش، همچون نسلی خاص، در قسمتمثالً يک ايدئولوژ
 عمل کند.

ای که به دست آورده است، در درجه نخست برای ارايه نگارنده با توجه به شواهد ميدانی گسترده
های جديد ايران و در درجه بعدی اهميت، العاده شديد نسلیهای نسلی فوقنگر از تحولتوصيفی واقع

های نسلی، با انتخاب معيار موجودی که پردازی مناسب در زمينه تحوليابی به يک نظريهت دستجه
 های بعد ازهای مختلف، از نسلدر جامعه نيز از سوی بسياری از مردم به کار گرفته شده و با نام دهه

تصات روانی، (، کوشيده است تا با ترسيم مخ14، نسل دهه 44کنند )نظير نسل دهه انقالب ياد می
، 14و  94، 04های های دههاجتماعی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی، اخالقی، عقيدتی و خانوادگی نسل

های جديد کشور، اين موضوع اساسی را های نسلی در نسلنگر از شدت تحولضمن ارايه توصيفی واقع
ه، تر ساختهای جديد، عمدهسلريزان اجتماعی و اوليای آموزشی و اوليای ندر اذهان پژوهشگران و برنامه

 .1االمکان بکاهداز غفلت گسترده آنان در اين جهت حتی

                                                           
مضاف برآنچه از آن ياد شد، مجموعه حاضر در راستای به دست دادن نظريه جديدی در باب مناسبات نسلی که هم شامل  .1

شناختی اند(،  هم شامل ابعاد روانهای انجام شده مغفول واقع شدهپردازیاراده و اختيار آدمی باشد )که تا به حال در نظريه
های نسلی باشد، تالش دارد است. الزم به شناختی مؤثر در تحوليرنده ابعاد جامعههای نسلی و هم در برگنقش در تحولذی



  0 مقدمه/

 

است، از آن جا که اطالعات  04جلدی حاضر معطوف به بررسی مختصات نسل دهه  9مجموعه 
گردآوری شده است، نسل مورد بررسی در مجموعه حاضر در عمل  1404-1400های کتاب در سال

رسد )از اين رو در متن کتاب سال نمی 1ها به ستند که سن هيچ يک از آنکودکان پيش دبستانی ه
 ، بعضاً مترادف کودکان پيش دبستانی گرفته شده است(.04نسل دهه 

های مشابهی که به توصيف مختصات روانی، اجتماعی، فرهنگی، الزم به ذکر است که مجموعه
سازی هست، در دست آماده 94و   14های ی دهههاسياسی، اقتصادی، اخالقی، عقيدتی و خانوادگی نسل

 شااهلل در پی نشر اين منتشر خواهند شد.است که ان
های هايی که به تحولهای مباحث مورد بررسی در مجموعه کتابدر انتهای مقدمه، ضمن معرفی تيتر

 است. اند، به مشروح مباحث مورد نظر پرداخته شدهپرداخته 04نسل دهه 
در سه جلد ارايه گرديده است. عناوين « 04اجتماعی نسل دهه  -های روانی و فرهنگیبررسی تحول»

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

قق کنجکاوی علمی کودکان، تحهای اجتماعی کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگيختن ارتباط
يادگيری و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومی و مورد عالقه کودکان، ارتقای فکری و فرهنگی 

ی هاهای غيررسمی )آموزشکودکان، تربيت خالق کودکان، سرگرمی و تفريح، پر رنگ شدن آموزش
جهت  بسترسازیپذيری کودکان، های اجتماعی کودکان، تحول در روند جامعهغيرمستقيم(، کاهش تعامل

عميق رابطه مدار، تاستقبال از سبک زندگی لذّت بلوغ زودرس،بينی پيش، های هويتی آتی کودکانتحول
مدار با مسايل و نهادينه نگاری، يادگيری برخورد هيجانبا جنس مخالف، ورود زودهنگام به عرصه هرزه

های بزرگ شدن بهداشت روانی کودکان، آسيب های پرخاشگرانه در ذهن کودک، تهديدشدن راه حل
ای ههای روانی، وابستگی و اعتياد کودکان به فناوریدر فضای مجازی، کاهش سن در برخی از اختالل

های روانی جديد، احساس حقارت های ديجيتال، بروز برخی از اختاللارتباطی جديد، بروز کودک آزاری
ی جديد، های فرهنگهای فرهنگی سنتی با فعاليتفعاليت و کاهش اعتماد به نفس، جايگزينی نسبی

گسستگی فرهنگی، استقبال از فرهنگ فمينيستی، پذيرش مردساالری الکترونيکی، تعميق شکاف و 
 های رسمی. های پنهان در بطن مهدگسست بين نسلی، ايجاد مهد

است. عناوين مورد  در دو جلد ارايه گرديده« 04نسل دهه  اقتصادی -های سياسیبررسی تحول»
 بحث در اين مجلدات به قرار زير است:

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

کودکان، ترديد کودکان در ديگرپيروی سياسی از اوليا، کاهش پذيری متشتت اجتماعی کودکان، جامعه

                                                           
ذکر است که محتوای اخير پس از نشر مختصات روانی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، اقتصادی، اخالقی، عقيدتی و خانوادگی 

 ، صورت خواهد پذيرفت. ان شااهلل.14و  94، 04های دهه نسل
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های مايیها و پويانهای ديجيتال، کارتونعِرق ملی و ترديد يافتن نسبت به نظام در گذر کاربری از بازی
غربی، احساس حقارت ملی، ايجاد سرخوردگی در کودکان اقشار اقتصادی متوسط و ضعيف جامعه، هدايت 

 تر، فشار دوستان در جهتگرايی هر چه بيشسوق يافتن کودکان به سمت مصرف ای،نامناسب حرفه
ای شههای کليتر کاالهای تبليغ شده در فضای مجازی، نهادينه شدن برخی از قالبمصرف هر چه بيش

تصادی های اقآفرينی در سبک زندگی کودکان، سوءاستفادهداری در ذهن کودکان، تحولاقتصاد سرمايه
م های غيررسمی، کها، اثرپذيری از آموزشها و پويانمايیهای ديجيتالی، کارتونان کاربر بازیاز کودک

رنگ شدن و حذف فرهنگ گفتمان در روابط اجتماعی کودکان، نهادينه شدن حل پرخاشگرانه مسايل، 
تشويق  وترديد در انديشه منجی و پذيرش نسبی امکان غلبه شرّ بر خير، از بين بردن شناعت جاسوسی 

غيرمستقيم آن، يافتن نگاه مثبت به غرب )خاصه امريکا(، پذيرش خضوع در برابر قدرت، و پذيرش ابزار 
 به مثابه منشاء قدرت. 

در سه جلد ارايه گرديده است. عناوين « 04نسل دهه  های اخالقی، عقيدتی و تربيتیبررسی تحول»
 مورد بحث در اين سه جلد به قرار زير است:

ی گيری آتپذيری، بسترسازی برای جهتاحساس نوعدوستی کودکان، آموزش مسووليتافزايش 
گيری نگاه زيست محيطی کودکان، ضعف والدگری الکترونيک، اخالقی کودکان، بسترسازی برای شکل

ها به مثابه پرستار الکترونيک فرزند، تحقق نسل فرزندساالر، کاهش نظارت اوليا فناوری استفاده اوليا از
 ای از کژکاربریبر تهيه و مصرف محصوالت فرهنگی فضای مجازی توسط فرزند، يادگيری مشاهده

برخی از اعضای خانواده از فضای مجازی، ترديد کودکان در انديشه ديگرپيروی از اوليا، افزايش اثرپذيری 
و گيری تدريجی خانواده ديجيتالی، پررنگ شدن نقش لذّت کودکان از گروه همساالن، شکل

تشويق روحيه مدگرايی و ، گرايی در زندگی کودکان، استقبال از آرايش کردن و کاهش سن آنشهوت
عمده کردن جذابيت بدنی در چشم و دل ، استقبال برخی از کودکان از جراحی زيبايی، کاهش سن آن

، کانالقای هدف از زندگی به کود، عمده شدن معيارهای زيبايی غرب در چشم و دل کودکان، کودکان
های اخالقی، ايجاد ترديد در انديشه دينی، طرح خرافی دين و ايجاد های جهانی در ارزشتبعيت از تحول

های الگويابی کودکان، طرح الگوهای غربی به مثابه منجی، کنار نهادن ترديد در انديشه الهی، تحول
يد خانواده با افشای های بشری، کاهش احساس نوعدوستی، تهدآميز ديدن قدرتقدرت خدا و قداست

کاری و کاهش سن دور زدن دور زدن اوليا توسط اطالعات آن، افشای اطالعات محرمانه خانواده، مخفی
ده گر شدن والدگری و تشکيل خانواکودک، کم رنگ شدن نسبی اهميت خانواده برای کودک، منفی جلوه
شرم  ن نسبی بيان، کاهش تدريجیدر انديشه کودک، آشنا شدن با رياکاری، شفافيت کالم و رکيک شد

 و حيای کودکان و از دست دادن شور زندگی.
پرداخته است. در « 04اجتماعی نسل دهه  -های روانی و فرهنگیبررسی تحول» مجموعه حاضر به

های روانی و تحولدر ارتباط با عناوين زير )بعد از مقدمه و فصل نخست(، جلد نخست اين مجموعه 
 اند:مورد بررسی قرار گرفته 04اجتماعی نسل دهه  -فرهنگی
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های فردی کودک، گسترش های ارتباطی جديد، گسترش توانايیکاهش سن کاربری از فناوری
های اجتماعی کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگيختن کنجکاوی علمی کودکان، تحقق ارتباط

زايش اطالعات عمومی و مورد عالقه کودکان، ارتقای فکری و فرهنگی يادگيری و آموزش فعال، اف
ی هاهای غيررسمی )آموزشکودکان، تربيت خالق کودکان، سرگرمی و تفريح، پر رنگ شدن آموزش

جهت  بسترسازیپذيری کودکان، های اجتماعی کودکان، تحول در روند جامعهغيرمستقيم(، کاهش تعامل
 .انهای هويتی آتی کودکتحول

، عناوين زير مورد بررسی 04اجتماعی نسل دهه  -های روانی و فرهنگیدر جلد دوم بررسی تحول
 اند:قرار گرفته

مدار، تعميق رابطه با جنس مخالف، ورود استقبال از سبک زندگی لذّت بلوغ زودرس،بينی پيش
های نهادينه شدن راه حلمدار با مسايل و نگاری، يادگيری برخورد هيجانزودهنگام به عرصه هرزه

های بزرگ شدن در فضای مجازی، پرخاشگرانه در ذهن کودک، تهديد بهداشت روانی کودکان، آسيب
روز های ارتباطی جديد، بهای روانی، وابستگی و اعتياد کودکان به فناوریکاهش سن در برخی از اختالل

  .های ديجيتالکودک آزاری
، عناوين زير مورد بررسی 04اجتماعی نسل دهه  -ی و فرهنگیهای رواندر جلد سوم بررسی تحول

 اند:قرار گرفته
های روانی جديد، احساس حقارت و کاهش اعتماد به نفس، جايگزينی نسبی بروز برخی از اختالل

های فرهنگی جديد، گسستگی فرهنگی، استقبال از فرهنگ های فرهنگی سنتی با فعاليتفعاليت
های پنهان االری الکترونيکی، تعميق شکاف و گسست بين نسلی، ايجاد مهدفمينيستی، پذيرش مردس

 های رسمی.در بطن مهد
ای ههای نظری در باب نسل معطوف است، يافتهدر ادامه، پس از فصل نخست که به برخی از بحث

 ميدانی پژوهش ارايه خواهند شد.
 





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

 و مطالعات آن

، پس از تعريف نسل و تميز آن با مناسبات نسلی، 04دهه  1های نسلدر اين فصل برای ورود در تحول

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

های نسلی در جهان و ايران، های انجام شده درباره تفاوتاند. در ادامه، با اشاره به برخی از پژوهشداشته
های نسلی را مورد تأييد قرار طور عمده موضوع تحولها که به نتايج اجمالی بعضی از اين پژوهش

 اند، پرداخته خواهد شد.داده
ر تعريف د «شناسیفرهنگ جامعه»کتاب های مختلفی صورت پذيرفته است. تعريف نسل، به شيوه

 نويسد:نسل می
سل ن شناسی سياسی که رفتار سياسی را باويژه جامعهه شناسی، بمفهوم نسل، نقش مهمی در جامعه»

کند. گاه ادعا شده است که نسل در توضيح اختالفات فردی و گروهی، در فرهنگ بيند، ايفا میمرتبط می
)آبرکرامبی، برايان،  «و منافع و رفتار، به همان اندازه اهميت دارد که طبقه اجتماعی دارای اهميت است

 (.1441، ترجمه پويان، 1090ترنر، 
 نويسند:ر تعريف نسل می( د1499ساروخانی و صداقتی فرد )

واژه نسل در معنای عام يا از نقطه نظر زيستی و شجره شناختی به معنای عام به يک دسته هم »
 «.شودگيرند، اطالق میدوره که در يک زمان از يک دنيای مشترک بهره می

 سازند:( در توصيف نسل خاطرنشان می1404نژاد و خرامان )قاضی
بندی کالن سنی يا نسل برای مقايسه وضعيت )عينی و از مفهوم گروه شناسی،در ادبيات جامعه»

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

 نويسند:ی( نيز در تعريف ابژه نسلی از منظر بالس م1494آزاد ارمکی و غفاری )
ابژه نسلی عبارت است از مشخص، مکان، شيی يا رويدادی که از نظر فرد مبين نسل او است و به »

 «.کندياد آوردنش احساسی از نسل خود او را در ذهنش زنده می

                                                           
1. Generation 



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل10

سال و يا حتی کمتر در نظر  24سال و تعدادی  25سال، بعضی  44فاصله سنی بين دو نسل را برخی 
 (.1404مقدم و ذکايی، اند )يوسفی گرفته

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

 ست.تر از مقوله بررسی مناسبات بين نسلی ادر مقوله نخست بيش
و « افشک»، «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 1404تابش و قاسمی )

ی در عالم د، چنين چيزاگر انقطاع نسلی به معنای بريدگی و فاصله افتادن کامل ميان دو نسل باش»
دار اموری عينی و ذهنی از نسل پيشين خود است و نمايد، زيرا هر نسل قطعاً ميراثواقع غيرممکن می

 «.تواند کامالً فارغ از هر آنچه پيش از آن بوده است، باشد و جهانی نو برای خود بنيان نهدنمی
توجه به تحوالت اجتماعی شديدی که در پذير نيست، با 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 نيز نمی
ارتباط با مناسبات نسلی به طور عمده بايد به دو مفهوم تفاوت نسلی و شکاف يا گسست نسلی توجه 

 داشت.
ها و هايی که در باورها، ارزشرا در معنای تفاوت« تفاوت نسلی( »1499ساروخانی و صداقتی فرد )

ها در های موجود بين نسلاند. به تعبير ديگر تفاوتآيد، در نظر گرفتهها پديد میهای ميان نسلهنجار
 های شديد اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه.شناختی دارد تا تحولتر جنبه رواناين حالت بيش

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

کاف توان از شها شدت گرفته، در حالت اخير میآيد، تفاوت نسلاجتماعی شديدی که در جامعه پديد می
 نسلی سخن به ميان آورد.

سل شديد يک ن نسلی را فاصله گرفتن« گسست»يا « شکاف( »1414، ترجمه وتر، 1004اينگلهارت )
 کند.های نسل پيشين تعريف میاز ارزش

 نويسند:می« گسست نسلی»( نيز در توصيف 1404تابش و قاسمی )
های گوناگون در مقام طبقات گوناگون دهد که نسلهای تمدنی و فرهنگی زمانی رخ میگسست»

ها و اهد قطبی شدن نيروها، در جامعه شهای فاحش و عيان ميان آنشوند و در اثر تفاوتظاهر می
ی ها درباره امور زندگها و ديدگاهای اجتماعی بر مبنای شکاف سنی شويم. بنابراين، تفاوت افقگروه

ها نيست، بلکه شکاف، کشمکش و تعارض بر سر اصول ميان دو نسل، به مفهوم شکاف بين نسل
 «.شودساز جامعه ميان دو نسل است که موجب قطبی شدن جامعه میهويت

                                                           
1  . Generation gap 



  15 /ها و مطالعات آنپردازیتأملی در مفهوم نسل، مناسبات نسلی و نظريه

 

هايی که در جريان تفاوت نسلی يا شکاف و گسست های انجام شده برای تبيين تحولپردازینظريه
توان در دو دسته يا طبقه کلی در نظر گرفت. دسته نخست نظرياتی هستند که آيند، را مینسلی پديد می

 ا دسته بعدی نظرياتیاند، امشناختی ديدههای نسلی را نشأت گرفته از مسايل فردی و رواناختالف
رخی دانند. البته در اين بين بهای جمعی و اجتماعی میها را نشأت گرفته از تحولهستند که تفاوت نسل

های ارتباطی جديد از افراد ممکن است از مجموعه عوامل اجتماعی، روی عامل خاصی نظير فناوری
 تر تأکيد داشته باشند.بيش

 نويسند:می 1ويکشناختی هلهتوصيف نظريه روان( در 1404نژاد و خرامان )قاضی

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

سالی و پيری تشکيل شده است و تغييرات ارزشی در بين سالی، ميانکودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ
ياری ويک بسياد شده، محتمل و طبيعی خواهد بود. به بيان هلهافراد سنين مختلف طی گذار از مراحل 
ر مانند سالخورده شدن ذهن و جسم و تغيي-کنند شان تجربه میاز تغييراتی که افراد در طول دوره زندگی

ها مشترک آورد که برای همه آنيک الگوی تغييرات ارزشی را به وجود می -های اجتماعیدر نقش
ها، مشابه هايی متفاوت از زمان جوانی خود دارند که آن ارزشسالخورده امروز، ارزشخواهد بود. افراد 

کند تا به دوره شان تغيير میهای جوانان امروز بوده است و جوانان نيز به نوبه خود، ترجيحاتارزش
 «.سالخوردگان امروز برسند

و  5، مارگريت ميد4کينگزلی ديويس پردازانی همچونبا نقد نقطه نظر نظريه( 1099) 3ديويد الکايند

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

 های سنی، به شکلدهد که به دليل تفاوتها تقليل میهای درونی نسلها را به برخی از تضادنسل
 نمايد.معمول در جامعه رخ می

دوره  0سال است که از  94کنند که ميانگين دوره زندگی ز بر اين نکته تأکيد میني 8و هاو 7استراس

های مختلف شود )کودکی، جوانی، ميانسالی و سالمندی(. اين ايده در بين نسلساله تشکيل می 24حدود 
نی ساند و به يک گروه عموميت دارد کسانی که در يک دوره زمانی و تاريخی )به دنيا آمده و( بزرگ شده

های مشابه هستند. تغييرات نسلی به ها و رفتارها، ارزشمشخص متعلق هستند، دارای عقايد، نگرش
شوند. وقتی که يک نسل وارد دوره بعدی ای از تحول و عدم تغيير را موجب میای، دورهصورت چرخه

اسی غييرات اسشود، رفتار و خلقيات اجتماع )نسبت به وی( تزندگی )و يک نقش جديد اجتماعی( می
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گردد. بنابراين، يک رابطه نمادين بين وقايع کرده، و موجب يک چرخش و دوره جديد در زندگی وی می
دهند تاريخی و افراد در يک نسل وجود دارد. وقايع تاريخی دوران کودکی و )نوجوانی( جوانی را شکل می

سالی و رهبران )اجتماع(، در ميان هايی به عنوان( والدين وو )افراد در( دوره نسلی )جديد در نقش
های خاص خود را داشته سازند هر يک از چهار دوره )نسلی( ويژگیمندی، تاريخ را شکل داده و میسال

ذاری نامگ« فصول تاريخ»ها را شوند. استراوس و هاو اين دورههای زمانی متناوب باز توليد میکه در دوره
يداری قرار دارد که معادل و مشابه بهار است، و در سر ديگر طيف اند که در يک سر اين طيف بکرده

وانند تها نيز فصول انتقالی هستند که میهای وسط آنبحران قرار دارد که مشابه زمستان است. دوره
 (.1404پور، مشابه پاييز و تابستان باشند )به نقل از جعفرزاده

غييرات شناسی افراد، تهای مبتنی بر روانپردازینظريه ها، با زير سوال بردنپردازیدسته ديگر نظريه
اقتصادی،  هایاند. از نظر اين افراد تحولشناختی تبيين کردهنسلی را در ارتباط با عوامل اجتماعی و جامعه

 ست.ها از يکديگر اترين عامل تفاوت يافتن نسلاجتماعی، سياسی و فرهنگی جوامع مختلف اساسی

سازد که به دست نشر سپرد، خاطرنشان می 1014که در سال  2«انقالب آرام»در کتاب  1اينگلهارت

ت زندگی تر بر کيفيهای مردم غرب، از تأکيد کامل بر رفاه مادی و امنيت جانی به سوی تأکيد بيشارزش
 تحول يافته است. وی در همين رابطه بيان می دارد:

کند، هستند تا چيزهايی که دور از دسترس تهديدشان میتر نگران نيازهای فوری و آنچه مردم بيش»
آيند. از اين رو با آن که ميل به زيبايی کم و بيش عمومی است، اما مردم و غيرضروری به شمار می

وجوی غذا هستند. امروزه گروه وسيعی گرسنه بيش از آن که در فکر ارضای اين تمايل باشند، در جست
اند. امنيت اقتصادی و جانی مسلماً هنوز هم ای پرورش يافتهسابقهدی بیاز مردم غرب در امنيت اقتصا

 «.ها کمتر شده استدارای ارزش مثبت هستند، اما اولويت نسبی آن
آور ياد« تحول فرهنگی در جامعه پيشرفته صنعتی»(، در کتاب 1414، ترجمه وتر، 1004اينگلهارت )

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

اب ايم، ولی اين کتهر چند ما مضامينی را که در کتاب انقالب آرام دارای اهميت هستند، دنبال کرده»
های اخير تکميل شده است، در ابتدا از چند جنبه، کامالً متفاوت است. اول آن که نظرمان در طول سال

يابيم، بود، ما اين دگرگونی را در اينجا هم می 3های مادی به فرامادیمعطوف به گذار از ارزش توجه ما

گردد که اين تنها يک جنبه از اما با ظهور الگوهای متفاوت رفتار سياسی و اقتصادی، مشخص می
ی اهای مذهبی سنتی و هنجارهتر دگرگونی فرهنگی از جمله زوال گرايشنشانگان بسيار گسترده

                                                           
1. Inglehart, R. 

2. The silent revolution 

فرامادی نيز شامل های های مادی شامل امنيت اقتصادی و فيزيکی هستند. از منظر وی ارزشاز نظر اينگلهارت، ارزش .4
 های سياسی، مذهبی، جنسی و ديگر هنجارها است.مواردی مانند افزايش انتخاب انسان، رهايی از قيد و بندها، تغيير در ديدگاه
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تر در مورد های جواندهد که گروهاجتماعی و جنسی متعارف است. برای مثال، بررسی ما نشان می
ری تها، اهميت کمترند و در مقايسه با آنتر به مراتب آزاد انديشهای سنی بزرگطالق نسبت به گروه

طالق  ذشته، ميزاندهند. اين تفاوت با اين واقعيت که در طول بيست و پنج سال گبه داشتن بچه می
درصد در جوامع غربی باال رفته است، در حالی که در همين مدت ميزان باروری از ميزان جايگزينی  444

تر شده است، سازگاری دارد. به همين ترتيب در يک نسل پيش از اين، همجنس بازی چيزی جمعيت کم
های همجنس باز تشکيالت روهشد، اما امروز گبود که در مورد آن صرفاً به شکل خصوصی صحبت می

رسمی داشته، خواستار حمايت قانونی از حق متابعت از اميال جنسی خود هستند. اين دگرگونی بخشی 
 «.ها استاز تحول فرهنگی گسترده در ميان نسل

، به 1094در جهان آغاز شد و در دهه  1014پژوهش در حوزه نسل و مطالعات بين نسلی در دهه 
مراه ای را به ههتری يافت و تحقيقات گستردهای علمی به تدريج اقبال بيشموضوععنوان يکی از 

برای  1001ها توسط استراوس و هاو در سال بندی نسلها برای ارايه دستهداشت. نخستين تالش
ده و گروه دسته بندی کر 0های  حاضر در عرصه اجتماع را به ها نسلهای اروپايی انجام شد. آنکشور

های نسلی هر گروه مطرح و همچنين رسانه مورد استفاده در دوران ها و ابژهتوضيحاتی در مورد ويژگی
ها را در جامعه ، نسل«هانسل»پذيری هر نسل معرفی کردند. استروس و هاو در کتاب خود به نام جامعه

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

 اند. ها تحليل کردهها را با رسانه موجود در آن دورهنسل
باز  1002های پيش از ها به سالپذيری 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 5مانگرا يا نسل افزايش سريع جمعيتنسل آر

 گردد. باز می 1044تا  1004های سال

پا به عرصه  1091تا  1041های پس از کسانی هستند که در سال 6گرا يا نسل گمشدهنسل واکنش

 عمل اجتماعی گذاشتند. 

يا نسل مدنی است که در بين  7ين نسل، نسل عصر طاليیبندی استراوس و هاو سومدر دسته

اند. ابژه مشخص نسلی در اين دسته تجربه پا به عرصه حيات اجتماعی گذارده 2444تا  1092های سال
 است. 2441سپتامبر  11واقعه 

                                                           
1. Adaptive 

2. Idealist 

3. Reactive 

4. Civic 

5. Baby Boomer 

6. Generation X 

7. Generation Y 
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به بعد وارد عرصه  2441است که از  1«نسل بعدی»آخرين دسته شناسايی شده تسط استراوس و هاو، 

 شدند.ماع میاجت
های نسلی توسط آزادارمکی و غفاری و سپس به ها با توجه به ابژهدر ايران نيز دسته بندی نسل

های ها، نسلبندیساز قمی و تا حدی توسط کوثری انجام شده است. در اغلب اين دستهوسيله چيت
اند. البته بندی شدهتقسيمحاضر در عرصه اجتماعی به سه گروه، به تفکيک دوره زندگی و ابژه نسلی 

)نسل  اند. برخی نسل جوانها به کار بردهبندی نسلهای متفاوتی را برای تقسيمپژوهشگران اخير، معيار
اند و سال را در اين گروه آورده 20دسته بندی کرده و بعضی افراد تا  15-20سوم( را در گروه سنی 

اور برخی از اند. به بل به عنوان نسل فرزندان ياد کردههستند کسانی که بدون تأکيد بر سن، از اين نس
 توان با مبنا قرار دادن انقالب اسالمی سه نسل را از يکديگر تفکيک کرد. محققان، می

باز  44و  24های های پيش از انقالب حدود دههپذيری آنان به سالنخست نسلی که فرايند جامعه
يده مندان نامشوند )در بسياری از مطالعات، اين نسل سالده مینامي« نسل قبل از انقالب»گردد، می

مرداد، دولت ملی مصدق و قيام پانزده خرداد را پشت  29شده است( که تجارب مشترکی چون کودتای 
 سر گذاشته است. 

ل به گردد. اين نسپذيری آنان به دهه چهل و پنجاه باز مینسل بعدی، نسلی است که فرايند جامعه
ن تريگذاری شده و تجربه انقالب اسالمی و جنگ تحميلی از مهمنام« نسل انقالب و جنگ» عنوان

الن ساشود )و در مطالعات انجام شده از اين نسل به عنوان ميانتجارب تاريخی اين نسل محسوب می
 نام برده شده است(. 

 های بعد از انقالبسالپذيری آنان به ، نسلی هستند که فرايند جامعه«هانسل سومی»در نهايت 
 14اندکی تسامح دهه  و با 44گردد و تجارب مشترک خاص خود را دارد. متولدين دهه اسالمی باز می
ه از شوند کبندی میاند، در اين گروه دستهپذيری خويش را طی کردهها نيز دوران جامعهکه در اين سال
فته ياد شده است. اگر چه برخی از محققان در مطالعات صورت پذير« نسل جوان»آنان به عنوان 

 اند.های پس از انقالب نيز ارايه دادههايی برای نسلبندیدسته
دوران  ها در ايران با توجه به رسانهبندی نسلهای مرتبط و پيشنهاد مدلی برای دستهشناسايی رسانه

 يابی آنان برآمده است.هويت
های موجود در بندی نسلانجام داده است، تالش کرده دسته 1491کوثری در پژوهشی که در سال 

 نويسد:های جهانی قرار دهد. وی در همين ارتباط میبندیکشور را با انطباق با دسته
(، نسل رفاه نسبی/ نسل به ارث 1404-1400(، نسل انتقالی/ نسل داغ )1424-1420نسل سختی )»

(، و نسل سوم 1414-1410(، نسل دوم انقالب )1444-1440) (، نسل اول انقالب1454-1450رسيده )
بندی سال اخير اين دسته 54شناختی از تحول جوانان در (، وی با تأکيد بر درک جامعه1415-1410انقالب )

 تر با نسل انتقالی مرتبط است. را انجام داده و بر اين باور است که فرهنگ جوانان در ايران بيش

                                                           
1. Generation Post 
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بندی آورده است: نسل سختی... از نظر سياسی در تر در مورد اين دستهبيشپژوهشگر در توضيح 
دوران سکوت و فشار سياسی و از نظر اقتصادی در دوران پس از نوسازی اوليه ايران )حکومت پهلوی 

(، در دوران رفاه اقتصادی 1404-1400دوم( به دنيا آمده و بزرگ شده است. نسل انتقالی / نسل داغ )
دنيا آمده است. اما در انقالبی که نسل قبل تدارک ديده بود، شرکت جست و اولين نسل ايران به 

(، در فضای جامعه رفاه پهلوی به 1454-1450های جنگ را تشکيل دادند. نسل به ارث رسيده )جبهه
خوبی  هدنيا آمد و دوران خردسالی خود را سپری و در اول نوجوانی انقالب را تجربه کرد... اين نسل که ب

نان توان آهستند که می توان در ميان آنان مشاهده کرد، دو سنخ از جواناندو قطبی شدن فرهنگ را می
 شود... اينناميد. نسل بعدی، نسل کامالً خودی محسوب می« جوانان جهانی»و « جوانان بسيجی»را 

د آورده است. در نيمه اول، در نسل سه مرحله مهم در زندگی را از سر گذرانده که تناقضاتی را در او پدي
... های انقالبی و دينی کامالً آشناستهای آموزشی و تربيتی انقالب بزرگ شده و بنابراين با ارزشنهاد

اش( در دوران بازسازی اقتصادی و گشودگی فضای فرهنگی سپری اما در دوره دوم زندگی او )نوجوانی
گردد. های آنان فراهم میتر والدين به خواستهن توجه بيششود... به دليل رفاه نسبی خانوار، امکامی

 آيد.های ظهور والدين هليکوپتری به وجود میشود و اولين زمينهتری برای آنان میگذاری بيشسرمايه
( نسلی که پس از پايان جنگ و در دوران نوسازی اقتصادی به دنيا آمده و 1414-1410نسل دوم )

الگ و موبايل و نسل ساير از سر گذرانده است... به يک عبارت نسل چت، وبيک تجربه سياسی را 
های ( نسل بازی1415-1410رود. نسل سوم )های ارتباطی و اطالعاتی در ايران به شمار میتکنولوژی

صورت  تریگذاری آموزشی بيشای است... برای اين نسل حتی از نسل دوم هم سرمايهويديويی و رايانه
 «.خورددر اين نسل هم به چشم می« فرزندساالری»گيرد. می

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

ت ها به دليل تعاملی بودن و مشارکاند، اين رسانهجازی پا به عرصه اجتماعی گذاشتههای نوين و مرسانه
ند. به نظر ها هستتری نسبت به ساير رسانههای بيشتر کاربر در توليد و نشر محتوا دارای تأثيربيش
ويت زياد بر ههای اجتماعی مجازی و استفاده از فراغت مجازی تأثيرگذاری رسد که عضويت در شبکهمی

کی های مشتريابی از رسانهرسد کسانی که در دوران هويتو رفتار کاربران داشته باشد و به نظر می
 استفاده کنند، ساختار ارزشی و رفتاری تقريباً مشابهی داشته باشند.

ای ا ايفهپذيری نسلترين عوامل تأثيرگذار 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

ای هبندیهای حاضر در عرصه عمل اجتماعی بر اساس نوع رسانه مورد استفاده مطرح کرد. دستهنسل
ه اند و به ساير عواملی کبودههای نسلی اند، تنها بر مبنای ابژهپيشين که در دهه گذشته ارايه شده

ت اند. از سوی ديگر با توجه سرعت رخداد تحوالها مؤثر باشند، اهتمام نداشتهتوانند در تمايز بين نسلمی
های جديد به ها، و ورود نسلبندی نسلهای پيشن دستهدر جامعه امروز و گذشت يک دهه از ارايه مدل
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ها در ايران ارايه گردد. با توجه به تری از نسلدی دقيقبنعرصه کنش اجتماعی الزم است دسته
های پيشين و با مبنا قرار دادن نظريه دوره زندگی که توسط استراوس و هاو ارايه گرديده، در بندیدسته

مندان سال ساالن وبندی کلی از سه نسل جوانان، ميانجدول زير تالش شده در کنار ذکر ابژه نسلی دسته
 ور بر مبنای رسانه مورد استفاده هر نسل نشان داده شود.را در کش

 

 یابیهای نسلی بر مبنای دوران هویتگروه
 

های گروه

 نسلی

ابژه نسلی دوران 

 هویت یابی

رسانه دوران 

 یابیهویت

 سن دوره نسلی

تجربه رژيم پهلوی،  سالمندان
 انقالب اسالمی

 44متولدان دهه  راديو، تلوزيون
 ترو پيش

54+ 

تجربه انقالب  ساالنمیان
اسالمی، جنگ و 
 شرايط پس از جنگ

تلوزيون، ويديو، 
 ماهواره

-1445متولدان 
1404 

44-55 

جهانی شدن، تسريع  جوانان
ها، و تسهيل تعامل

تغييرات سياسی 
 داخلی

ماهواره، اينترنت، 
 های اجتماعیشبکه

-1494متولدان 
1444 

15-20 

 
مندان که در جدول باال ارايه شده است، بسيار کلی ساالن و سالگانه جوانان، ميانبندی سهدسته

های قابل توجهی با يکديگر دارند را در يک گروه قرار داده است. برای ها که تفاوتاست و برخی از نسل
شده،  تر انجامها که توسط محققان پيشبندی نسلرفع اين مشکل الزم است که جدول فوق با دسته

ری تهای نسلی، مدل جامعهای خردتری در درون هر يک ازگروهبندیتا ضمن ايجاد دسته مقايسه گردد
نسلی را  های داخلی مالک ابژهبندیها را در کشور داشته باشد، احصاء شود. دستهکه قابليت تفسير نسل

ی، های نسلدر کنار ابژههای خارجی بندیاند. در دستهها مطرح کردهترين وجه تمايز نسلبه عنوان مهم
شود، آور میتر يادها نيز توجه شده است. برای تأکيد بيشيابی نسلپذيری و هويتبه رسانه دوران جامعه

های امروز و باالخص های حاضر در عرصه عمل اجتماع از رسانهدر حالی که امروزه تمامی نسل
های بندی به وجود و استفاده رسانهأکيد اين دستهکنند، ولی تهای اجتماعی مجازی استفاده میشبکه

های يرها، تأثها با توجه به ساختار آنپذيری يک نسل است. زيرا رسانهيابی و جامعهخاص در دوران هويت
ويه با سترديد تأثير يک رسانه شنيداری يا ديداری که دارای ارتباط يکها دارند. بیمختلفی بر نسل

های تعاملی بر کاربران دارد. با توجه به ر بسيار متفاوتی در مقايسه با رسانهمخاطب است، تأثي
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دی بنتوان دستههای خارجی، میبندیها با دستههای نسلی در داخل کشور و مقايسه آنبندیدسته
 تر زير را مطرح کرد:دقيق

 

 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

نسل  سالمندان
 سختی

 29کودتای 
 مرداد

راديو، 
 روزنامه

و  1425
 تربيش

14+ 

نسل 
 انقالب

 15قيام 
خرداد، تجربه 

 رژيم پهلوی

راديو، 
روزنامه، 
 تلوزيون

1424-
1440 

54-14 

تجربه رژيم  جنگنسل  ساالنمیان
پهلوی، انقالب 

 اسالمی

راديو، 
تلوزيون، ضبط 

 صوت

1404-
1454 

02-55 

نسل اول 
 )نسل زادوولد(

تجربه جنگ 
و شرايط پس از 

 جنگ

تلوزيون، 
 ويديو، رايانه

1450-
1445 

01-44 

نسل دوم  جوانان
شده )نسل گم

 (Xيا 

جهانی 
شدن، بهبود 

شرايط 
 اقتصادی

ويديو، 
ماهواره، 
-وب اينترنت،

نوشت، تلفن 
-همراه، بازی

 ایهای رايانه

1444-
1414 

20-10 

نسل سوم 
 )نسل رفاه(

تسريع و 
ا هتسهيل ارتباط

و گسترش 
 شبکه جهانی

های شبکه
اجتماعی، تلفن 

 همراه هوشمند

1411-
1495 

14-19 

 (.1404پور، )جعفرزاده
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در  بينند،های اجتماعی میتحولهای نسلی را نشأت گرفته از برخی از نظريه پردازانی که تحول
های اجتماعی ذی نقش مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، عقيدتی، فرهنگی که در تحول

( پس از طرح مقوله جهانی شدن، 1494اند. منادی )تری دادههستند، به مقوله ابعاد فرهنگی بهای بيش
اطی های ارتبل فرهنگی نيز نقش فناوریمرکز ثقل جهانی شدن را در مسايل فرهنگی ديده، در مساي

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

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

ها هميشه مطرح بوده و همچنان در حال زه سياست، اوالً تسلط بخشی از دنيا بر ديگر کشوردر حو
های حکومتی تقريباً در راستای جهانی شدن در حال اجرا هستند. سان شدن سيستموقوع است. ثانياً، يک

درت و ق های غيرمشروع و بعضاً توتاليتر وجود داشتههايی در دنيا توسط قدرتضمن اين که مقاومت
ها بوده است، ولی در ضمن موفقيت امر جهانی شدن ها و خونريزیها  کشمکشملت توام با نزاع -دولت

 شود.ای دارند، افزوده میهايی که مردم ساالری جايگاه ويژهصورت گرفته و روز به روز بر کشور
سان شدن يک تر مختص اين دو قرن است. از طرفیدر حوزه اقتصاد نيز امر جهانی شدن بيش

ثر های قدرتمند بر اکهای اقتصادی در دنيا، از طرف ديگر تسلط نظام پولی تعدادی از کشورسيستم
ند مليتی های چتر، شرکتها نيز کاری است که به طرق مختلف توسط تکنولوژی برتر، پول قویکشور

انی شدن جه»د. در واقع، گيرهای صنعتی و اقتصادی قوی هستند، صورت میکه قاعدتاً متعلق به کشور
 «.اقتصاد به گفته گيدنز يک واقعيت است

ها هميشه در حوزه حقوق و فلسفه حقوق نيز، امر جهانی شدن در کنار مکاتب و اديان و امپراطوری
در تمامی  المللیهای بينمطرح بوده است تا اين که حقوق بشر نوشته شده توسط غرب نيز توسط سازمان

 رد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفته است. در واقع حقوق بشر تقريباً جهانی شده است.دنيا رواج پيدا ک
 اندکیجهانی شدن در حوزه علم، تکنولوژی و نظام آموزش و پرورش تقريباً به آرامی و با مقاومت 

ان شدن سگيرد. اوالً، آموزش و پرورش در تمام دنيا در حال پيشرفت است. ثانياً، يکصورت گرفته و  می
 تر به نظام غربی نزديکشکل نظام آموزش و پرورش تقريباً در اکثر دنيا در حال وقوع است که بيش

المللی که گاهی آموزش و پرورش جهانی نيز خوانده آموزش و پرورش بين»است. به گفته رابرتسون 
 اکثريت کشورها از ، محتوای علمی نظام آموزش و پرورش در اکثر دنيا تقريباً مشابه بوده،«شودمی

ازی سسانها نيز، يکريزیهای آموزش و برنامهکنند. حتی در روشها تغذيه میدستاوردهای علمی غربی
ها با گيرد، بلکه اکثر کشوردر دنيا در حال وقوع است. در اين حوزه نه تنها مقاومت چندانی صورت نمی

 دهند.انجام می گيرد رافاصله زمانی متفاوت آنچه که در غرب صورت می
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های مختلف، فرهنگ نيز نهفته است و آنچه که مسلم است در پس حرکت هر يک از اين حوزه
جايی هستند، ولی به دليل اين که همه مسووالن جوامع غير غربی متوجه هايی در حال جابهارزش

 ست.اند، تضاد کمی به وجود آمده اها نشدهپيشرفت و تبليغ فرهنگ خاصی در اين حوزه
برخی بر اين تصورند که پديده جهانی سازی در باب توسعه تجارت »در همين راستا آلبرو معتقد است 

نند پديده کآزاد است. حال آن که ما درگير يک دگرگونی اجتماعی فراگير هستيم. کسانی که تصور می
براين، بنا«. اندفلجهانی سازی بحثی در باب ضوابط تجاری است، عميقاً از درک صحيح وقايع موجود غا

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

يماً انياً در مواقعی مستقکنند و ثها ظهور میها، اقتصاد و قدرتها هستند که اوالً در پس سياستفرهنگ
، گيرد. به عبارتیهايی صورت گرفته و میهايی توسط فرهنگشوند. در اين راستا مقاومتمطرح می

ها در آيد، نگرانی اصلی تعدادی از کشورها پيش میها و در مواقعی برخورد بين تمدنبرخورد فرهنگ
 يربومی در جامعه خود است.مقابل جهانی شدن، مسأله تبليغ و پيشرفت فرهنگ خاص و غ

ی شناسشناسی و روانشناسی، روانها در تالش هستند به کمک علوم مختلف نظير جامعهرسانه
اجتماعی، بتوانند هم نسبت به روحيه، ذوق، عاليق و ساليق مخاطبان خود آشنا شده و هم در گذر از 

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

تر، بلکه درونی کردن فرهنگ خود در آنان هست. به عبارتی، تبليغ فرهنگ نه فقط جذب مخاطبان بيش
آکنده از  هايیبرنامه« تلويزيون»يری است. فيسک نيز معتقد است های تصوهای رسانهاز اهم فعاليت

تبديل  ترتر و مرجحها را به معنايی يگانهکوشد با مهار اين معانی، آنکند و میمعانی نهفته پخش می
 «.بينی غالب را داشته باشدکند، معنايی که کارکرد جهان

امل دو های حکومتی شداری دستگاهمع سرمايهلويی التوسر فيلسوف فرانسوی معتقد است که در جوا
های فشار حکومتی که شامل پليس، ارتش و قوه قضائيه هستند و بخش قسمت هستند، بخش نهاد

 ها است.های ايدئولوژيکی حکومت که شامل مدرسه و رسانهنهاد
اين  های هستند کهای گروهی تابع نظام مسلکیهای رسانهفعاليت»پرژکالوسکی معتقد است 

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

 «يرندگد مورد استفاده قرار میسياسی موجو -ها بيش از همه در تحکيم نظام اجتماعیبسيار از کشور
نايع تر تحت عنوان صتوان به صورت وسيعهای ايدئولوژيکی را میامروزه به گفته التوسر دستگاه

ها آموزش علم و انتقال فرهنگ هستند اين صنايع در پی کارکردشان، فرهنگی نام برد، که کارکرد همه آن
کنند. صنايع فرهنگی عبارتند از: نهاد آموزش می ها و فرهنگ خاص مورد نظر حاکميت را منتقلارزش
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و پرورش، تلويزيون، ويديو، ماهواره، اينترنت، روزنامه، مجالت و منابعی چون: کتاب، سينما، تئاتر و 
 ها هدفشان ترويج فرهنگ است.ها که همه اين ابزاردیموزيک به کمک سی

ها نسبت به بقيه ا در تمامی جوامع( رسانهدر جوامع غربی )به نظر م»ژوديت الزار نيز معتقد است 
 «.گيری افکار عمومی نقش بسيار مهمی دارندهای آموزشی در شکلنهاد

ود ها به وجها برای دستکاری عقايد و افکار تودههايی که رسانهامکان»از نظر مکتب فرانکفورت 
اند حتی نه فقط فرهنگ، بلکه تو، به طوری که در مواقعی می«آورند، به راستی تهديدآميز استمی

 «.شخصيت افراد را نيز دچار تغيير کنند
پردازان ديگری در مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، عقيدتی و فرهنگی ذی نقش نظريه
های ارتباطی جديد را در تغيير های شديد اجتماعی که در سطح جهان وجود دارد، نقش فناوریدر تحول
 اند.تر ديدهررنگهای نسلی پو تحول

های ارتباطی ( در گزارش آرای تافلر، گيدنز و کاستلز درباره اثرات فناوری1490مقدس و نوروزی )
 نويسند:جديد می

ترين تأثيرات شگرف جامعه اطالعاتی و انرژی نوين را در دگرگونی ساختار بعد از آن که تافلر توفنده»
 های اطالعاتی رو به افزايش گذاشت.ساز فناوریاجتماعی مطرح کرد، توجه به قدرت دگرگونی 

رده های شديد کهای اطالعاتی بنياد پدرساالر خانواده را دچار تزلزلدارد تکنولوژیکاستلز بيان می
است. به طوری که نسل جديد جوانان حاضر به پذيريش چنين پايگاه فرادستی برای مردان نيستند. نقش 

ه دار کردآوری مردان را خدشهای نانکنند، قدرت اسطورهاد خانواده بازی میای که زنان در اقتصفزاينده
های های صنعتی مؤيد اين مدعا است. نسلطلبانه در کشورهای تساویاست و تعارضات در قالب نهضت

 گذرانند و از همان سنينجديد فرايند اجتماعی شدن را بيرون از الگوی سنتی خانواده پدر ساالری می
رايند شوند. اين فسالی مواجه میهای متفاوت بزرگهای مختلف و نقشغازين با لزوم انطباق با وضعيتآ

 کند.های درون خانواده را متنوع میتا حدودی هنجارهای نهادی خانواده پدرساالر را کم رنگ و نقش
به بارآورده،  ا در جوامعآنتونی گيدنز نيز بر اين باور است با اين حال که تکنولوژی تغييرات عميقی ر

اما خطر و تخريب محيط زيست را هم به همراه داشته است. يکی از تغييرات باز تعريف وظايف زنان و 
مردان در جامعه است. بنابراين، نسل جديد که با اطالعات جديد آشنا است و بيش از نسل قبل در معرض 

يدا کرده تری پزند و توانايی بيشسرباز می های نوين اطالعاتی است، از پذيرش وظايف سنتیفناوری
انديشانه بپذيرد، يعنی به صورت انتخابی  با توجه به های جامعه را به صورت بازها و هنجاراست تا ارزش

های منابع جديدی مانند تحصيالت که در اختيار دارد، و با توجه به موقعيتی که در ارتباط با نهضت
 «.اجتماعی پيدا کرده است
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های سريع با استناد به تحوالت و پيشرفت (1091) 2( و بوير1005) 1دروينمحققان ديگری مانند 

های گويند که فناوریهای ارتباطی، از وقوع شکاف جديدی سخن میها و خاصه فناوریفناوری
 اند.گفته برای انسان معاصر در پی داشتهپيش

ها ايجاد تمايز و افتراق کرده است، ياد اری که بين نسلبه عنوان ابز« رسانه»( از 1490ساعی نيز )
اند. ها در دوران کنونی بخشی جدايی ناپذير از زندگی مردم شدهرسانه»کند و بر اين باور است که می

فاده ها استهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانهمردم در طول شبانه روز از محتوا
ی شود و در دنيای اطالعاتی و ارتباطها بزرگ میکنونی جامعه از ابتدای حياتش با رسانه کنند. نسلمی

ها های جامعه خود و ديگر جوامع را از رسانهها و هنجارامروز، اين نسل، بخش عظيم فرهنگ، ارزش
ها ق رسانهها از طريپذيری نسلکند. به عبارتی، در دوران معاصر بخش عظيمی از جامعهدريافت می

ه پردازان ارتباطی بر اين باورند کشود و نفوذ و تأثير رسانه تا جايی است که برخی از نظريهانجام می
کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما ياد ندهند، اين ها اولويت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعيين میرسانه

 «.آموزندکه به چه چيزی فکر کنيم را به ما می
ود که شهای نسلی، مشخص میشناختی موجود در تحولشناختی و جامعههای رواندقت در تبيينبا 

ها به ميزان زيادی ناديده گرفته شده است و در واقع در های اخير، نقش انساندر هر دو دسته از تبيين
 دو قطبی انسان و شرايط، اصالت به شرايط داده شده است.

نفر از مراجعان به کليسای لوتری )با  0000در پژوهشی که در سطح ( 1010و همکاران )  3جانسون

تر از آن که از شکاف های تجربی آنان بيشسال( داشتند، نتيجه گرفتند که داده 14-45دامنه سنی 
کنند، زيرا افراد متدين و مذهبی، خود را متعهد به تحقق نسلی حمايت کنند، از شکاف انتخابی حمايت می

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

شناختی است. اما متأسفانه زاويه ديد اخير در تالطم جهانی شدن و شناختی يا جامعهبرابر شرايط روان
دان مورد بيند، چنمدار میمدار، بلکه لذّتتی جهانی شدن که انسان را نه تکليفشناختسری ديد انسان

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

توان به چند دسته تقسيم های انجام شده در اين زمينه را میشود که پژوهشتوجه شود، مالحظه می
 کرد.

 ها با استناد و اتکا به برخیهايی هستند که در آن پژوهشگران در آنها، پژوهشترين پژوهشضعيف
 اند. ها حکم کردهاز شواهد اجتماعی، به تفاوت يا گسست نسل

                                                           
1. Dervin, B. 

2. Boyer, J. 

3. Johnson, A. L. 
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تماعی اجهايی قرار دارند که پژوهشگران تنها به بررسی يک يا چند متغير مهم در سطح بعد پژوهش
در سطح دو يا سه نسل پرداخته، به اين ترتيب تفاوت يا گسست نسلی بين آنان را مورد بررسی قرار 

 اند.داده
های موجود اجتماعی، ترين متغيراند تا با احصای مهمدر نهايت معدودی از پژوهشگران کوشيده

(، 2442) 1، مقاالت فريدمناندهای اجتماعی دو نسل را مورد بررسی تجربی خويش قرار دادهتفاوت

هايی از اين دست مشاهدات در ( نمونه2442)  4( و اسکوبار2442)  3( اسميت2442)  2فريدمن و وارنر

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

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

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

 نويسد: قسمتی از مقاله خود می
ميالدی، تلگراف به ايران آمد، اين امر به مثابه کشيدن ماشه زمانی که در دهه نخست قرن بيستم »

، تلفن و نوارهای کاست به 1014اسلحه عمل کرد و در تغيير رژيم مستبد قاجار مؤثر واقع آمد. در دهه 
گسترش انقالب )امام( خمينی کمک کردند و در حال حاضر، با واردشدن اينترنت و ماهواره به عرصه 

 «.های خود سود خواهد بردالب از اين ابزار در جهت تحقق خواستهجامعه، نسل سوم انق
های ارتباطی خود، جهان  های جديد جهان معاصر که با فناوریفريدمن پس از تأکيد در ويژگی

ای های کوچک تبديل کرده است( و بعد از خاطر نشان ساختن برخی از چالشگسترده پيشين را به دهکده
کند که در کشاکش تحوالت عی داخلی ايران، از نسل سوم انقالب ياد میسياسی، اقتصادی، اجتما

باط اند. وی در اين ارتمشی متفاوتی را با آنچه رهبران انقالب خواهان آنند، پی گرفتهگفته، خطپيش
 نويسد: می

ای ه پخواهند تمامی زندگی خود را باند، اما نمیجوانان نسل سوم انقالب ايران، اسالم را پذيرفته»

هستند و از پيروی کورکورانه از  8ها ضد بنيادگرايینيستيد، بلکه آن  7ها ضد مذهبیدين بريزند. آن

 زنند.رهبران سرباز می
ا هتر با جهان خارج، کار و زندگی مناسب و مانند آنهای فردی، ارتباط بيشنسل اخير خواهان آزادی

 کنند.یها برخورد مترگفته، با ناراحتی و ناکامی با بزرگاست و به دليل عدم برخورداری از امکانات پيش

                                                           
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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 ها، قابل  مشاهده هستند، به مثابه بمبها و کافی نتها، دانشگاهنسل سومی که  در سطح دبيرستان
 (.2442)فريدمن، « توان وجود آن را احساس کردعظيمی است که در ايران معاصر شکل گرفته و می

خبرنگار شبکه تلويزيونی امريکا دارد، در  1ای که با وارنرايران در مصاحبهگر مسايل فريدمن، تحليل

ها بوده است، به طرح چند موضوع به ايران شاهد آن 2442تشريح مسايلی که پس از سفرش در سال 
پردازد: مسأله دموکراسی در ايران، سرخوردگی جوانان از حکومت آقای خاتمی، تغيير اساسی زير می

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

ها به شکل کورمال، کورمالی به دنبال يافتن حد واسطی بين دين و دموکراسی هستند برخی از ايرانی»
خواهند بود که به تحقق اين امر مهم نايل  که اگر موفق به اين کار عظيم شوند، اولين کشور اسالمی

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

های داده شده از سوی رهبران انقالب و آقای خاتمی، جوانان زيادی از نظام عدم تحقق بسياری از وعده
اند و در نتيجه گرايش به امريکا را پيشه ای خاتمی نااميد و سرخورده شدهاسالمی و رياست جمهوری آق

های اجتماعی ايرانيان بيان ها و ارزشاند. وی در پاسخ به سوال وارنر درباره تغيير هنجارخود کرده
 دارد:می

کاربر فر ها ننسل سوم انقالب در حال حاضر به اينترنت دسترسی دارد و در ايران اينترنت ميليون»
گردد. عالوه بر اين، نسل سوم از ماهواره ای افزوده میداشته، بر ميزان کاربران آن نيز به شکل فزاينده

 شود. مسأله اخيرجويد و به اين ترتيب با زندگی خوب و مرفه افراد خارج از ايران آشنا میهم سود می
خواستار يک کار و زندگی خوب و ها در عين مذهبی بودن، ها در اين زمينه 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 پيوسته است، صحّه گذاشته، بيان می

 ش )يعنیاسال پيش شاهد آن بودم که يکی از دوستانم در تهران، تنها در اتاق خواب خانه 4من »
زد، در حالی که در ديدار اخير من از تهران، با اين شود( گيتار میجايی که صدايی به خارج منتقل نمی

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

ها در مقايسه با ديدار س کردم که مانتوی زنهای تهران احساعالوه بر اين، من با مشاهده خيابان
 «. اندهای ايرانی از ميزان پوشش خود در مالء عام کاستهتر شده، زنام، کوتاهگذشته

 گيرد:با توجه به آنچه گذشت، فريدمن نتيجه می

                                                           
1. Warner, T. 
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ای با حکومت کند که در جامعههای تهران، احساس نمیدر حال حاضر آدم با قدم زدن در خيابان»
 «.نی حضور دارددي

دهد، بيان ها و مشاهدات طولی خود در ايران به دست میبندی کلی که از بررسیفريدمن در جمع
 دارد:می

های خارجی در گذاریايران در حال حاضر با مشکالت عديده اقتصادی مواجه است. کمبود سرمايه»
ا و مشکالت مشابه ديگری که ايران ب کاران، سوء مديريت حاکم بر نظام، انزوای سياسیايران، انبوه بی

ها دست به گريبان است، چالش دشواری را برای مسووالن ايرانی پديد آورده است. حال شما تصور آن
ميليون جوان نسل چهارمی در برخورد با اوضاع آشفته اخير چه  24ميليون جوان نسل سومی و  19کنيد 

جامعه، با  1قدام مقتضی از باال، اکثريت خاموشوضعيتی خواهند داشت. به نظر من در صورت عدم ا

انفجار عظيمی که درجامعه ايجاد خواهند کرد، تغييرات الزم را از پايين به باال پديد خواهند آورد )فريدمن، 
 (.2442وارنر، 

 د:نويستهيه کرده است، می« نسل سوم ايران»در قسمتی از مقاله خويش که درباره  2هلن اسميث

شناسی دانشگاه عالمه طباطبايی، در حال حاضر احساسات موافق پرفسور پيران، استاد جامعهبه قول »
های قالبی موجود در سطح شود، نمادی برای به چالش گرفتن کليشهها مالحظه میامريکا که در جوان

ه باز که بجامعه است. به اعتقاد پيران، گروه مرجع جديدی از زنان و جوانان در ايران شکل گرفته است 
 «.زندتعريف بسياری از مفاهيم موجود دست می

ا جوانان هايی هم که باسميت در تشريح باز تعريف اخير، ضمن استناد به مشاهدات خويش، به مصاحبه
 نويسد:اش میکند. وی در قسمت ديگری از مقالهايرانی داشته است، استناد می

شود و اگر فردی در کا و غرب، به وفور مشاهده میهای فرهنگ امريها و نشانهدر تهران، سمبول»
 «.شودها میها و نشانههای تهران قدم بزند، به سادگی متوجه اين نمادخيابان

های نظام ارزشی جديد جوانان و زنان، از اخالقيات، هايی از ويژگینويسنده در تشريح جلوه
 کند:یهای سياسی و عاليق فردی آنان، به شرح زير ياد مگرايش

يکی از جوانان در مصاحبه با من بيان داشت ما در ايران، در پشت درهای بسته، هر چيزی را که »

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

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

 بريم.پناه می 4هارومايم، به همين جهت بسياری از ما از سرناچاری به چتنااميد شده

 چند تن از دانشجويان هم در توصيف تغيير ديد سياسی جوانان، اظهار داشتند:

                                                           
1. Silent majority 

2. Smith, Helen 

3. Rock'n'roll 

4. Chat rooms  
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 بينيم.بسياری از ما، خواب مهاجرت به امريکا را می
 «.... کند ما، اميدواريم که امريکا به ايران نيز بيايد و مانند افغانستان ما را

 گيرد:بندی که در مقاله خود دارد، نتيجه میاسميت در جمع
يگر به ها دطلبی است، اما آناند، امريکا کشور سلطهها متقاعد شدهبا وجود آن که بسياری از ايرانی»

های ايرانی دهند و اگر چه برخی از جوانهای رهبرانشان گوش فرا نمیای به حرفشکل چشم بسته
« ندابرداری از امريکا را در دستور کار خود قرار دادهنيستند که به امريکا بروند، اما اساساً کپیمايل 

 (.2442)اسميت، 

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

 نويسد:می
وند، نظام مبتنی بر ... را نظامی مبتنی بر شجوانان يا کسانی که نسل سوم انقالب ناميده می»

سووالن ها از مدارند. آندموکراسی ندانسته، با صدای بلند اعتراض خود را نسبت به اين مسأله بيان می
پرسند، سرانجام در ايران، رأی مردم تعيين کننده است يا خير؟ پاسخ بسياری از روحانيون نظام می

است که اسالم و دموکراسی جمع پذير نبوده، در جمهوری اسالمی  عاليرتبه نظام به پرسش اخير اين
واليت فقيه است که حرف تعيين کننده و نهايی را بر زبان خواهد آورد. نسل سوم انقالب هم در مواجهه 

 را پيشه خويش کرده است. 2زدايی کلیبا وضعيت اخير، رويکرد اسالم

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

« خواهند آراميد 3دهند، نخواهند گوش کنند، به زودی در ... تاريخجمعيت ايران را تشکيل می 44%

(2442.) 

ها به شرح زير ياد کرده، از ويژگی آن 4سايت دانشجويان هم از نسل سوم ايران با عنوان نيروی سوم

 کند:ياد می
وی سومی که در ايران پديد آمده است، با ديدی غير ايدئولوژيک به جهان می نگرد. اين نسل نير»

 جهان را تنها سياه يا سفيد نديده، خواهان ارتباط با جهان خارج است.
ها نسل سوم بدون تعصب با موارد مختلف برخورد کرده، برمبنای واقعيات اطراف، در صدد حل آن

 (.2444نهضت دانشجويان ايران برای دموکراسی،  آيد )کميته هماهنگیبرمی
د. انها صحه نهادهبرخی از محققان داخلی هم بر مبنای مشاهدات انجام شده خودشان بر تفاوت نسل

 نويسند:( در همين ارتباط می1494( و يوسفی )1492فيرحی )
 خورد:هايی زير به چشم میدر مقايسه نسل دوم و سوم انقالب تفاوت»

                                                           
1. Escobar, Pepe 

2. Completely de-islamicized 

3. Cemetery of history 

4. Third force 
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فضای معنايی دو نسل ارتباط آشکاری وجود ندارد... منظور از فضای معنايی، درک کلی دو  بين 41
نسل از جامعه و جهان است... در جامعه خودمان شاهد هستيم که درک نسل دوم از جامعه تا حدی 

 .شود که در نسل سوم، اين درک تا حدی عوض شده است..تر است.. اما احساس میتر و فداکارانهمعنوی
اگر فضای معنايی عوض شود، ممکن است که انسان ديروز برای انسان امروز غير عادی تلقی شود، 

و و وگشود. در اين صورت، امکان گفتهمچنان که انسان امروز برای انسان ديروز غير عادی تلقی می
 ها است.رود و اين يک مالک برای ارزيابی انقطاع يا تداوم نسلديالوگ از بين می

 ها و اهداف.دگرديسی در آرمان 42
دگرگونی مفاهيم يک جامعه... اگر شبکه مفاهيم بين دو نسل تغيير کند، بايد به اين فکر باشيم  44

 که در واقع ممکن است انقطاعی صورت گرفته باشد.
های نسل جديد و عدم الگوگيری از نسل گذشته باعث قطع الگويابی يا الگوگيری... تغيير الگو 40

 شود.ها میاهمه و ديالوگ نسلمف
 دگرگونی اصطالحات روزمره. 45
 ها، آرايش مو و صورت و نوع سخن گفتن.دگرديسی در ظواهر، پوشش 44
گيری است که... از دولت ها. در حال حاضر، نسلی در حال شکلدگرگونی در انتظارات و توقع 41

يرحی، )ف« قبلی درباره دولت انتظار رهبری بودگری، در حالی که تفکر نسل خواهد نه هدايتخدمت می
1492.) 
ر تر به زندگی توام با عشق معتقدند و دوستی دختر و پسنسل فرزندان در مقايسه با نسل پدران بيش»

تر از نسل پدران است، در انتخاب همسر چندان به سرنوشت گذشته وی اهميت برای آنان قابل پذيرش
کنند. نسل تر طرفداری میهای روشن و شاد بيشحيط عمومی با لباسدهند و از ظاهر شدن در منمی

 تر است، از گوش دادنهای مذهبی در آنان کمفرزندان نسبت به نسل پدران خردورزتر هستند، گرايش
ها مانند دهند و در برخی رفتاربه موسيقی خارجی لذّت برده و تماشای ماهواره را بر تلويزيون ترجيح می

 (. 1404)عاملی رضايی، « کنندتر برخورد میهای ورزشی، با انعطاف بيشن در استاديومحضور زنا
هايی هستند که به بررسی های انجام گرفته درباب مناسبات نسلی، پژوهشسطح بعدی پژوهش

ا اشتراک اند و افتراق يتر پرداختهسال و جوانتطبيقی يک متغير مهم و قابل توجه در سطح دو نسل بزرگ
 اند.آنان در زمينه موضوع ياد شده را به معرض قضاوت آماری نهاده

، گزارش «مقايسه نظام ارزشی دو نسل، فرزندان و والدين»(، در مقاله 1499حبيبی و همکاران )
ين دو گروه دار ادهد، نتايج حاصل از مقايسه ترجيح نظام ارزشی والدين و فرزندان، بيانگر تفاوت معنیمی

گيری ارزشی والدين و فرزندان هم فردی بود. نتايج به دست آمده از مقايسه شدت جهت از نظر ارزش
های اخير از نظر ارزش خانوادگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، هنری و دينی دار گروهبيانگر تفاوت معنی

 های ارزشی بين دو نسل قابل مشاهده است.بود. با اين وجود برخی از همسانی
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به گزارش نتايج نسبتاً مشابهی اقدام « ساختار ارزشی و مناسبات نسلی»( در مقاله 1494دارياپور )
ها و هويت مورد تأکيد قرار ها، هنجارهای دو نسل را در زمينه ارزشها و تشابهکرده، برخی از تفاوت

 دهد.می
ی های سياسرزشنگرش سلسله مراتبی به ا»ای که با عنوان (، در مقاله1409آبادی و عسگری )دولت

اند، تفاوت ديد والدين و فرزندان در تهيه کرده« انقالب اسالمی در بين دو نسل والدين و فرزندان
 اند.های سياسی را نتيجه گرفتهارزش

( 2412سال )مسووالن( و بوساليس )(، از تعارض سياسی جوانان ايرانی با نسل بزرگ2414نيک نفس )
ه احکام جنسيتی )نظير قوانين وراثت، حضانت، طالق و پوشش( ياد از اعتراض زنان جوان ايرانی ب

 اند.کرده
(، در بررسی که در باب اوقات فراغت دو نسل فرزندان و اوليا در عصر جهانی شدن 1494منادی )

مدار غربی سازد، جهانی شدن به همراه خود فرهنگ خاص خود را که فرهنگ انساندارد، خاطرنشان می
ها بار انتقال فرهنگ و سبک زندگی غربی را بر عهده دارند و از دارد و در اين ميان رسانهاست به همراه 

ات کنند، خود به خود در اوقهای اجتماعی استفاده میتر از فرزندان از اينترنت و شبکهآنجا که اوليا کم
ی ا نظام کامالً ايدئولوژيکفراغت آنان با فرزندان تفاوت ايجاد شده است، خاصه آن که جوانان در مواجهه ب

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

گيرد که ايران کشور داشته است، نتيجه می 54ای خويش که بين بيش از در بررسی مقايسه 1هافستد

رکت سال به سمت فردگرايی در حدر تفاوتی آشکار با نسل بزرگگرا است، اما جوانان ايرانی کشوری جمع
 (.1404نژاد و خرامان، هستند )به نقل از قاضی

( در پژوهشی که در زمينه تحليل مناسبات نسلی در رمان فارسی طی د و دهه 1404عاملی رضايی )
رده است. وی در سال اشاره کهای نسل جوان و بزرگدارد، به طرح برخی از تفاوت 1404تا  1414

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

م بر انديشه حاکهای نسلی بسته به نوع رمان و ها و تقابلکنيم که تفاوترمان زن محور را مالحظه می
ست. مسأله اصلی اين پژوهش، تحليل چگونگی بازآفرينی بندی چهارگانه متفاوت اآن در اين تقسيم

ندی بهای اين دو دهه است. روش پژوهش توصيفی تحليلی و بر مبنای تقسيممناسبات نسلی در رمان
های نسلی در حد طرح پسند، تقابلهای عامهها انجام شده است. در رمانای است که از رمانچهارگانه

. در نوع رمان جنگ، مفاهيم ارزشی، تفاوت فکری و اختالف عقيدتی ميان مفاهيم زندگی روزمره است
های نسلی در حيطه اختالف طبقاتی، تفاوت های شهری و مدرن تقابلزند. در رماندو نسل را رقم می

اول  های فکر ی و تفاوت شيوه زندگی نسلطبقاتی فرزندان با والدين )عمدتاً به دليل تحصيل(، تفاوت

                                                           
1. Hofsted, G. 
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دهند. ترين تقابل و تنش نسلی را نشان میهای زن محور بيشتر طرح شده است. رماندوم بيش با نسل
روابط پر تنش ميان والدين و فرزندان در رمان فارسی در اين دو دهه گسترش يافته و تقابل نسلی در 

ی هارد و انتقادگيوگو، درک و تعامل صورت نمیها از طريق گفتها وجود دارد. ارتباط بين نسلرمان
 شود.ها مشاهده میجدی و مناسبات و ارتباطات خانوادگی در رمان

تر و جوان تر، به دهد که وی حتی بين سالمندان مسن( در مقاله خويش گزارش می2414شيخی )
 نويسد:هايی رسيده است. وی میتفاوت
ای هاست که در آن افراد توانايیدهد سالمندی دورانی مندان دارد، گزارش میدر بررسی که در سال»

اً مندان پير و نسبتهای سالدهند. بررسی نقطه نظرجسمانی و روانی خويش را به تدريج از دست می
 «.مندان پيرتر داردتر نسبت به سالمندان جوانتر، داللت بر تفاوت معنادار انتظارات سالجوان

های دختران و مادران دو شهر الر و جهرم رزش( در بررسی تطبيقی که بين ا1404مقدس و نوروزی)
ليل اند که تقابل اخير به دداشته است، با مالحظه تقابل ارزشی دختران و مادران شهر الر، نتيجه گرفته

نيز در پژوهش  – 1410 -های خارجی در شهر الر بوده است )رفيع پورتر کاربری از رسانهشيوع بيش
فراد تر از اويديو روی رفتار دينی کاربران اثرگذار واقع شده، آنان کم دهد، کاربری ازخويش گزارش می

 گيرند(.غير کاربر نماز خوانده و روزه می
 ها با يکديگر، از منظریهای احتمالی نسلهای خارجی انجام شده در ارتباط با تفاوتبررسی پژوهش

سی ای قديمی در اين زمينه، با بررهبه دو قسمت قابل تقسيم هستند. به اين معنی که اگر چه تحقيق
دتر های جديها بودند، تحقيقهای احتمالی نسلها در صدد بررسی صحّت و سقم تفاوتبرخی از متغير
 ها بر مناسباتهای يک دهه اخير( به سبب اهميت يافتن بيش از حد اثرگذاری فناوری)مثالً پژوهش

ها در است که کم و کيف کاربری از فناوری هايیها، به شکل خاصی معطوف به بررسی تفاوتنسل
 اند.های مختلف رقم زده و پديد آوردهنسل

ها ها يا متوجه تفاوت خلقيات نسلشود که اين تحقيقهای قديمی، مالحظه میبا بررسی تحقيق
به اند و يا آن که عاليق مذهبی يا جنسی آنان را ها را مودر بررسی قرار دادههای آنهستند يا ارزش

 اند.شکل تطبيقی مورد تفحص قرار داده

و اواسط دهه  1044های جوانان دهه گيری( در بررسی که روی خلقيات و جهت1015) 1پفنيستر

 گيرد.ها را نتيجه میانجام داده است، تفاوت روحيات و خلقيات آن 1014
 هایاستفاده از دادهبا « هابازنگری شکاف نسل»، در بررسی که تحت عنوان 2440اسميت در سال 

 1001و  1095، 1014های های ملی طی سه دهه داشته است، با بررسی اطالعات سالمرکز پروهش
نتيجه گرفته است جوانان به اموری مانند خواندن روزنامه، رفتن به کليسا، تعلق داشتن به مذهب يا 

نگرند ن با بدبينی به مردم جامعه میدهند و در مقايسه با بزرگساالتر عالقه نشان میای خاص، کمعقيده
 (.1490)به نقل از مقدس و نوروزی، 

                                                           
1. Pfnister, A. D. 
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 44سال و باالی  44در پژوهش محدودتری، به بررسی رفتارهای جنسی دو گروه از افراد زير  1نيوکام

 دارد، از آنجا که افرادها را نتيجه گرفته، اعالن میسال غربی دست زده، تفاوت معنادار رفتار جنسی آن
اند، سال گزارش کرده 44سال تجربيات جنسی با افراد متعددتری را در قياس با افراد باالتر از  44ير ز

 (.1094توان اثرات نسلی را روی رفتار جنسی جوانان نتيجه گرفت )نيوکام، پس می

ها مند و فرزندان ميان سال آنهای اوليای سال( در بررسی که بين ارزش1094) 3و بيورس 2نيپشر

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

(، در بررسی متفاوتی که در سطح جمعی از نوجوانان اسـرائيلی داشتند، 2449و همکاران ) 4اما آرنون

های مفيد و مناسب های مدنی جذب فعاليتدهند، در مواردی که نوجوانان توسط سازمانگزارش می
ر مسأله اخيشود )ترشان مالحظه نمیشده باشند، در اين حالت شکاف شديد نسلی بين آنان و نسل بزرگ

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

 سپری خواهد شد، همسويی دارد(.
د که شواند، مالحظه میدهه گذشته صورت پذيرفته های جديدتری که تقريباً دردر بررسی پژوهش

 ای برخوردار هستند.های ارتباطی جديد از اهميت خاص و ويژهها مقوله فناوریدر اين پژوهش

و مديران مدارس آنان  Zآموزان نسل ( در بررسی که در سطح دانش2410)  6و هاليسدميار 5ستين

آموزان با اوليای آموزشی آنان را مورد بررسی قرار اط دانشاند، ميزان وفاق، همدلی و ارتبانجام داده
ی جديد های ارتباطاند. نتايج اين بررسی حکايت از آن داشت که ميزان و چگونگی کاربری از فناوریداده

آموزان و اوليای آموزشی آنان را مخدوش آموزان، عامل مهمی است که رابط متقابل دانشتوسط دانش
 کرده است.

نتيجه گرفته است، چگونگی کاربری  Zو  Yای دانشجويان دو نسل ( در بررسی مقايسه2419) 7ديگل

 ترشان فاصله و تفاوت ايجاد کرده است. های اجتماعی بين آنان و نسل قبلاز رسانه Zنسل 

ای که بين دو گروه از دانشجويان فارغ التحصيل و ( در بررسی مقايسه2412و همکاران ) 8بيکر

ی جديد در هاان مشغول به تحصيل داشتند، دريافتند که کميت و کيفيت کاربری از فناوریدانشجوي
دانشجويانی که به تحصيل اشتغال داشتند، باالتر از ميزان و چگونگی کاربری دانشجويانی است که از 

 اند.دانشگاه فارغ التحصيل شده
                                                           

1. Newcomb, M. D. 

2. Knipscheer, K 

3. Bevers, A. 

4. Arnon, S. 

5. Çetin, M. 

6. Halisdemir, M. 

7. Deagle, S. 

8. Baker, W. M. 
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نويسان های تايوانی را به دو گروه وبنويسنفر از وب 40( در بررسی خود 2410و همکاران ) 1کوادير

نويسان بومی ديجيتال تقسيم کردند. گروه نخست کسانی بودند که پيش از ارايه مهاجر ديجيتال و وب
نوشت گيری فناوری وبنوشت، متولد شده بودند، اما گروه دوم افرادی بودند که پس از شکلفناوری وب

از گروه  ترنوسان مهاجر ديجيتالی کمگروه اخير نشان داد، وببه دنيا آمده بودند. بررسی تطبيقی دو 
 روه دوم داشتند.تری نسبت به گتر و دانش فنی کممندی پايينبومی ديجيتالی، توليد متن داشته، رضايت

ميالدی گزارش  04و  44های های تدريس معلمان ابتدايی دهه( با بررسی شيوه2419) 2جاکوبسن

های آموزشی معلمان نسل قبل ، متفاوت و فراتر از روش04آموزشی معلمان دهه  هایدهد که روشمی
 است.

( در رساله تحصيلی خويش به مسأله شکاف نسلی در اثر کاربری از 2414) 3اونيل –ماهونی

يای آموزان و اولسازد، اگر در گذشته کاربری متفاوت دانشهای ارتباطی پرداخته، خاطرنشان میفناوری
های آورد، در حال حاضر با ورود نيروها، بين آنان به نوعی يک شکاف نسلی پديد میز فناوریمدارس ا

ر، تشوند و معلمان قديمیجوان به مدارس، بين معلمان جوانی که خودشان بوميان ديجيتالی شمرده می
ايت، ها نظير ايجاد وب سهمين شکاف پديد آمده است و ميزان کاربری معلمان جوان از فناوری

ها، تری پلير و مانند آنپیتاپ، امدار مرتبط با لپدیسیهای ال، پروژکتور5، ويکی4کمنويسی، وبوب

( در بررسی که در ارتباط با مشاوران 2414) 7و مورگان 6تر است. مری ويثرتر از معلمان قديمیبيش

عاملی آنان شود روابط تداشتند، به اين نتيجه رسيدند که اختالف نسلی مشاوران و مراجعانشان، سبب می
در کلينيک به شکل مناسبی شکل نگرفته و پيش نرود. از اين رو بايد در صدد رفع مشکل اخير در سطح 

 مراجعان و مشاوران بود.
اند اندکی هستند که در مطالعات نسلی، فراتر از يک يا دو متغير حرکت کرده، کوشيده ایهتحقيق

(، در پژوهشی که 1494ی با يکديگر مقايسه کنند. منطقی )ترهای مورد بررسی را در ابعاد گستردهنسل
های اول را با نسلانقالب شناسی نسل سوم انجام داده است، کوشيده است تا نسل سوم با عنوان روان

ساله را تجربه کردند(، در ابعاد مختلف سياسی،  9و دوم انقالب )يعنی افرادی که انقالب يا حداقل جنگ 
عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی تطبيقی قرار دهد. وی در گزارش اجمالی پژوهش 

 دهد:خود گزارش می
 نويسد:شناسی نسل سوم انقالب میان( در گزارش خالصه نتايج پژوهش روالف 1494منطقی )

                                                           
1. Quadier, B. 

2. Jacobson, L. 

3. Mahoney-O'Neil, M. 

4. Webquests 

5. Wikis 

6. Merriweather, L. R. 

7. Morgan, A. J. 
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شناسی نسل سوم انقالب پرداخته است. به دليل فقدان ادبيات الزم، اين پژوهش به بررسی روان»
ظر تر )از منهای نسل جوان و نسل بزرگترين تفاوتنخست يک پژوهش کيفی با هدف بررسی مهم

ه ها را با يکديگر مورد بررسی قرار دادی آناجتماعی، عقيدتی و سياس -جوانان( پرداخته، قرائت فرهنگی
 است.

های پژوهش اخير در مرحله کيفی و نخست آن حاکی از آن بود که اگر چه نسل قسمتی از يافته
هايی مقيد، با ايمان، غيرتمند، شهادت طلب، دوستدار وطن، سخت کوش، جديد، نسل اول و دوم را انسان

م مند به خانواده ترسيآينده، هدفمند، ساده زيست، عدالت خواه و عالقهمقاوم، صبور، آرمانگرا، اميدوار به 
تر تصوير کرده، معتقد است، نسلی سنتی و کند، اما در عين حال اين نسل را با بهره هوشی کممی

اند و مورد سوءاستفاده دورمانده از جهان روز است، جزميت گراست، خود را به دست رهبرانشان سپرده
ن دهند و با ايها نمیاند و تن به پذيرش واقعيتگرايانه خود بستهاند، دل به شعارهای آرمانواقع شده

ها و اهداف آنان اوضاع و احوال، در حقانيت خويش مصّرند و نسل جديد را به علت ترديدی که در آرمان
 کند.ها برخورد میدارد، زير سوال برده، با تنگ نظری با آن

تر تر، نوآورها از خودشان حکايت از آن دارد که اين نسل خود را باهوشل سومیدر برابر توصيف نس
 های اطالعاتی و منابع اطالعاتی الزم،داند، به سبب دسترسی به فناوریتر از نسل پيشين میو خالق

های غير واقع نگر گرايیتری از جهان حاضر دارد. نسل جديد با به چالش گرفتن آرمانشناخت دقيق
ل اول و دوم، از سويی واقع نگری و از سوی ديگر هنجارشکنی و هنجارآفرينی خويش را به منصه نس

های جديدش، در جهت پيشرفت کوشد تا با اتکا به خالقيت، نوآوری و هنجارآفرينیگذارد و میظهور می
نع شکالت و مواگفته، خود را با مهای مثبت پيشاش گام بردارد. اما نسل جديد عالوه بر ويژگیجامعه

يشين با های پتری که دارد، از سوی نسلبيند. نسل جديد به سبب تقيد دينی کمزيادی نيز روبرو می
شود، اين نسل اوالً به سبب قطع ارتباطش با تاريخ فرهنگی ايران و ثانياً به علت تيره ترديد نگريسته می

وعی مسکن و تشکيل زندگی مشترک(، به نيابی به شغل مناسب، تأمين ديدن آينده )به لحاظ عدم دست
 کند.هويتی، سردرگمی، پريشانی، افسردگی و اضطراب خاطر را میاحساس بی

جو بودن، شاد و پرانرژی بودن، به دليل تربيت متفاوتی که با نسل پيشين نسل جديد با وجود هيجان
روريزی آرمان شهر نسل اول و دوم تر مقاوم است، اين نسل با توجه به فخود دارد، در برابر مشکالت کم

رايی گو شکست اصالحات، با ديد نقادانه خويش، رويکرد دينی نسل پيشين را با رويکرد علمی و تجربه
کوشد تا به جای ظاهر شدن در ها روبرو است، عوض کرده، میهای آموزشی خويش با آنکه در محيط

عادی ظاهر شده، در جهت رفاه خود )و احياناً نقش يک انسان انقالبی و عقيدتی، در نقش يک انسان 
 اش( گام بردارد. جامعه

های اوليه پژوهش، حاکی از اين بود که نسل سوم در بعد عقيدتی، ضمن برخی از ديگر نتايج بررسی
پيش گرفتن تسامحی گسترده در برخورد با دين، ابعاد پيامدی و مناسکی دينی خود را تقليل داده، به 
سمت تفکری سکوالر در حرکت است. عالوه بر اين، نسل اخير ضمن برخورد گزينشی با دين و تفسير 



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل44

های دينی، با به چالش کشيدن بعضی از دستورهای دينی، گاه از جايگزينی موزهمتفاوت برخی از آ
 گويد.مرجعيت علمی به جای مرجعيت دينی سخن می

شين، های پينگر نسلهای بعضاً غيرواقعگرايیاجتماعی با نفی آرمان -نسل سوم در بعد فرهنگی
ز های ارتباطی و فرهنگ جهانی نياوریضمن بازگشت نسبی به بعد فراموش شده فرهنگ ايرانی، از فن

گذارد، رويکرد تک بعدی به های جديدی که از خود به منصه ظهور میاستقبال کرده، با هنجارآفرينی
دين را به رويکردی جامع تبديل کرده، در کنار توجه به دين و ديانت، برای مسايل علمی نيز شأن خاصی 

ای هسل جديد از روحانی به دانشگاهی و هنجارآفرينیقايل است. تغيير تدريجی مرجعيت هنجاری ن
 رفت.های بارز نسل جديد به شمار میجديد وی، از ديگر ويژگی

ی هاگرايیگذارد، ضمن نقد آرماننسل جوان در قرائت جديد سياسی که از خود به منصه ظهور می
ت های انتقادی، به ضرورديدگاهسياسی نسل اول و دوم، بعضاً دست به نفی ... زده، با پيش گرفتن 

انديشد. عالوه بر اين نسل سوم با استقبال از حکومت دموکراتيک، ديد مثبت جدايی دين از سياست می
 گذارد.خويش نسبت به غرب را به منصه ظهور می

های اول و دوم و نسل سوم انقالب، به اجتماعی و سياسی نسل -تفاوت قرائت عقيدتی، فرهنگی
 اند:آمده 1-4جداول اجمال در 

سوال تهيه و در  149بر مبنای اطالعات حاصل از بررسی کيفی اخير، پرسشنامه نهايی تحقيق با 
گيری مورد نظر در اين شهر بزرگ، متوسط و کوچک اجرا شد. نمونه 144آموز از دانش 4444سطح 

تی بيرستان بودند(، مدارس دولدهندگان )که دانش آموزان سوم دمرحله با توجه به متغييرهای جنس پاسخ
 و غير انتفاعی و دانش آموزان مناطق شهری و روستايی، در نظر گرفته شده و محاسبه شد.
وانان گفته، جپرسشنامه تهيه شده پس از اجرا، مورد تحليل آماری  قرار گرفت و در تمامی موارد پيش

اعی، عقيدتی و سياسی خود را با نسل اجتم -های فرهنگیدر سطح معنادار بااليی، تفاوت عميق قرائت
 تر به معرض ديد نهادند.بزرگ

های نسلی موجود بين نسل جوان و نسل اول و دوم انقالب، تفاوتی رسد، تفاوتبنابراين به نظر می
سل جوان تر بين نهای سنی هر دو نسل نبوده، حکايت از تفاوتی عميقسطحی و نشأت گرفته از تفاوت

 دارد. انقالبسال و نسل بزرگ
در ادامه، با انجام تحليل عامل اطالعات حاصله از پاسخگويان، نتايج زير در جمع دختران و پسران 

های فردی، لذّت جو، پذيرش ارزش»و « های انقالب اسالمیپذيرش ارزش»دو خوشه پاسخ دهنده 

 .1به دست آمد «گراقيد و علمبی

                                                           
 تر( مشخص شدند، به شرح زير است:و بيش 44/4هايی که در عامل يا خوشه اول )با شرط همبستگی سوال .1

ی از ها از روحانيون، حمايت سياساز مسووالن جمهوری اسالمی، اخذ ارزشتبعيت از واليت فقيه، تبعيت از مراجع تقليد، تبعيت 
های اسالمی، حمايت از جمهوری اسالمی، پذيرش سپاه و بسيج، کشورهای اسالمی )مانند فلسطين(، کمک مالی به نهضت

ه مسايل دينی، عواطف دينی، عالقه بای و اينترنتی، اعتقادات دينی، انجام تکاليف های ماهوارهموافقت با کنترل و سانسور برنامه
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های حاصله، مشخصاً از وجود سه گروه حکايت عامل داده ای تهيه شده در جريان تحليلنمودار صخره
ع زير در جم داده شود، سه خوشه دستور انتخاب سه گروه برای تحليل عامل مجدد باکند، از اين رو می

 ،«های انقالب اسالمیپذيرش ارزش» د:آيمیدختران و پسران شرکت کننده در پژوهش، به دست 
و  طلبیجويی، رفاههای مبتنی بر لذّتپذيرش ارزش»و « ، علمیاسالمی -های ايرانیپذيرش ارزش»

 .1«شکنیسنت

                                                           
اجتماعی  -های دينی به مسايل فرهنگیگويی ديدگاهعرفانی و معنوی، احترام به شهدا، احترام به خانواده شهدا، اعتقاد به پاسخ

ای هاسالمی، عالقه به ميراث -های فرهنگ ايرانیهای فرهنگ اسالمی، عالقه به ميراثموجود در جامعه، عالقه به ميراث
ايی ههای زندگی از اساتيد دانشگاه، و متانت و حجب و حيای زنان. با توجه به سوالفرهنگ ايرانی )ايران باستان(، اخذ ارزش

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

رنت و های جديد ارتباطی )رايانه، اينتتوجه به مسايل علمی )تحصيالت، پيشرفت علمی و کسب تخصص(، گرايش به فناوری
ه طلبی، توجه به خود به جای توجطلبی، رفاهگر شدن، توجه به مد، لذّتماهواره(، گرايش به هنرها، توجه به زيبايی و جذاب جلوه

الل شکنی در ارتباط با آداب و رسوم، استقگرايی، تمايل به شادی و نشاط، استقبال از خالقيت و نوآوری، سنته جامعه، تجملب
گويی و صراحت لهجه، پذيرش حضور زن در جامعه، پذيرش تساوی حقوق زن و مرد، پذيرش رأی، ديد انتقادی و چالشگر، رک

ل ها و تصاوير برهنه، پذيرش خودکنترلی، تمايهای فشرده، فيلممواد مخدر، استفاده از لوحروابط دختر و پسر، استفاده از الکل و 
ند، اهايی که در اين خوشه قرار گرفتهبه فرهنگ کشورهای غربی و برقراری رابطه با تمامی کشورهای جهان. با توجه به سوال

 ، در نظر گرفت.«گراقيد و علمهای فردی، لذّت جو، بیپذيرش ارزش»توان نام اين خوشه را می
 تر( مشخص شدند، به شرح زير است:و بيش 44/4هايی که در عامل يا خوشه اول )با شرط همبستگی سوال -2

ر ها از روحانيون، انديشه صدوتبعيت از واليت فقيه، تبعيت از مراجع تقليد، تبعيت از مسووالن جمهوری اسالمی، اخذ ارزش
ای هگر کشورهای جهان، حمايت سياسی از کشورهای اسالمی )مانند فلسطين(، کمک مالی به نهضتانقالب اسالمی به دي

، ای و اينترنتیهای ماهوارهاسالمی، حمايت از جمهوری اسالمی، پذيرش سپاه و بسيج، موافقت با کنترل و سانسور برنامه
رفانی و معنوی، احترام به شهدا، احترام به خانواده شهدا، اعتقادات دينی، انجام تکاليف دينی، عواطف دينی، عالقه به مسايل ع

، های فرهنگ اسالمیاجتماعی موجود در جامعه، عالقه به ميراث -های دينی به مسايل فرهنگیگويی ديدگاهاعتقاد به پاسخ
در اين خوشه قرار هايی که اسالمی و متانت و حجب و حيای زنان. با توجه به سوال -های فرهنگ ايرانیعالقه به ميراث

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

وری، استقالل وآتوجه به مسايل علمی )تحصيالت، پيشرفت علمی و کسب تخصص(، گرايش به هنرها، استقبال از خالقيت و ن
مسايل  های علمی بهگويی ديدگاهگويی و صراحت لهجه، مخالفت با رياکاری، اعتقاد به پاسخرأی، ديد انتقادی و چالشگر، رک

اجتماعی موجود در جامعه، پذيرش حضور زن در جامعه، پذيرش تساوی حقوق زن و مرد، پذيرش خود کنترلی، عالقه  -فرهنگی
های فرهنگ ايرانی )ايران اسالمی، عالقه به ميراث -های فرهنگ ايرانیالمی، عالقه به ميراثهای فرهنگ اسبه ميراث

های زندگی از استادان دانشگاه، عواطف دينی، تمايل به فعاليت سياسی و برقراری رابطه با تمامی کشورهای باستان(، اخذ ارزش
، اسالمی -های ايرانیپذيرش ارزش»توان د، نام اين خوشه را میانهايی که در اين خوشه قرار گرفتهجهان. با توجه به سوال

 ، در نظر گرفت.«علمی
 هايی که در عامل يا خوشه سوم قرار گرفته اند، به شرح زير است:سوال

طلبی، لذّتگر شدن، توجه به مد، ها جديد ارتباطی )رايانه، اينترنت و ماهواره(، توجه به زيبايی و جذاب جلوهگرايش به فناوری
گرايی، سنت شکنی در ارتباط با آداب و رسوم، پذيرش روابط دختر و طلبی، توجه به خود به جای توجه به جامعه، تجملرفاه
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گويان دختر و پسر به شکل جداگانه نيز با شباهت و همسانی تحليل عامل اطالعات حاصله از پاسخ
 های مشابه می انجامد.وسيعی به خوشه

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

های انقالب پذيرش ارزش»انتخاب دو گروه برای تحليل عامل داده شده است، مشخصاً دو گروه 
در  ، و«ت شکنی و علم گرايیهای مبتنی بر فردگرايی، لذّت جويی، سنپذيرش ارزش»و « اسالمی

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

توان اذعان داشت که جوانان های حاصله از تحليل عامل میبندی اجمالی از دادهجمع بنابراين در يک
ه پايبند ب»، «های انقالب اسالمیپايبند به ارزش»توان در سه گروه انقالب اسالمی را مشخصاً می

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

توان نتيجه گرفت در درجه نخست اهميت، عمده بنابراين با توجه به آنچه به اجمال از آن ياد شد، می
اند و در درجه بعدی اهميت ها صحّه نهادههای صورت پذيرفته، بر تفاوت و بعضاً گسست نسلپژوهش

ديد در اين ميان، نقش ويژه های ارتباطی جخاصه فناوری اجتماعی )نظير جهانی شدن(،های نقش تحول
 و پراهميتی است.

، 04اجتماعی نسل دهه  -روانی و فرهنگیهای در ادامه اطالعات ميدانی گردآوری شده درباره تحول
 ارايه خواهد شد.

 

 

 

                                                           
ها و تصاوير برهنه، تمايل به فرهنگ کشورهای غربی، نفی های فشرده، فيلمپسر، استفاده از الکل و مواد مخدر، استفاده از لوح

ن خوشه اند، نام ايهايی که در اين خوشه قرار گرفتهقراری رابطه با تمامی کشورهای جهان. با توجه به سوالتهاجم فرهنگی و بر
 ، در نظر گرفت.«شکنیطلبی و سنتجويی، رفاههای مبتنی بر لذّتپذيرش ارزش»توان را می

 



اجتماعی نسل  -و فرهنگیروانی  هایتحولبررسی  -2

 09دهه 

، به 04پيش دبستانی يا نسل دهه  ،ساله 4زير کودکان  اجتماعی -و فرهنگیروانی در بررسی اثرات 
 ترتيب عناوين زير مورد بحث قرار خواهند گرفت:

های فردی کودک، گسترش گسترش توانايیهای ارتباطی جديد، کاهش سن کاربری از فناوری
های اجتماعی کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، تحريک کنجکاوی علمی کودکان، تحقق ارتباط

ارتقای فکری و فرهنگی يادگيری و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومی و مورد عالقه کودکان، 
 پر رنگ شدن نقشتفريحات کودکان، تر کودکان، بروز تحول در سرگرمی و تربيت خالقکودکان، 

پذيری کودکان، های اجتماعی کودکان، تحول در روند جامعهکاهش تعاملهای غيررسمی، آموزش
و  بلوغ زودرس کودکان، احساس حقارتبينی پيشهای هويتی شديد در کودکان، بينی بروز تحولپيش

، نگاریهنگام کودکان به عرصه هرزهورود زود تعميق رابطه با جنس مخالف، کاهش اعتماد به نفس، 

افزايش های پرخاشگرانه در ذهن کودک، مدار و نهادينه شدن راه حلهيجان هایيادگيری برخورد

 کاهشهای بزرگ شدن در فضای مجازی، پرخاشگری کودکان، تهديد بهداشت روانی کودکان، آسيب
روز بهای ارتباطی جديد، به فناوریوابستگی و اعتياد کودکان های روانی، سن در برخی از اختالل

های روانی جديد )نظير اسکيزوفرنيای ديجيتال(، های ديجيتال، بروز برخی از اختاللکودک آزاری
های عاليتهای فرهنگی سنتی با فجايگزينی نسبی فعاليتمدار، از سبک زندگی لذّتکودکان استقبال 

فرهنگی جديد، پذيرش توليدهای فرهنگی کودکان کاربر فضای مجازی، گسستگی فرهنگی، استقبال 
های مايتتعميق شکاف و گسست بين نسلی، حاز فرهنگ فمينيستی، پذيرش مردساالری الکترونيکی، 

هان های پنای و روانی کودکان از يکديگر، ايجاد مهداطالعاتی، آموزشی، ابزاری، فنی، حفاظتی، مشاوره
 در ادامه به ترتيب به مباحث اخير پرداخته خواهد شد. .های رسمیدر بطن مهد

 هافناوری از كاربری سن كاهش -2-1

 نيده که اا کار کرهتونم بپرسم که از کی با گوشی و امثال اينعليرضا خيلی به گوشی وارده! می -»
 قدر مهارت داره؟ 
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 يادم نمياد!  ومه که وارده پسرم! واال از بچگی،صورت دارد( معل)مادر در حالی که لبخند خاصی بر 

زود ياد گرفت. فکر کنم دو سالش بود که قشنگ برای خودش آهنگ  ،قدر باهوش بود نواما ا
 ساله(. 4)مصاحبه با مادر عليرضای « کرد!بازی دانلود می ذاشت يامی

  
 

 
 
 
 
 
 

[ 

ها برای اقشار مختلف از جمله فناوری هايی که درها و سرگرمیها و تنوع بازیفناوری هایجذابيت
 هایشود کودکان از آغاز زندگی متوجه جذابيتکودکان خردسال تدارک ديده شده است، سبب می

 ها داشته باشند. ها شده، تمايل به کاربری از آنفناوری
در  لیاصبرای کودکشان، نقش  پويانمايیيا  ، کارتونسالگی کودک، با پخش آهنگ 2 تا حدود اوليا

سالگی به  2به تدريج از سن کودکان ، اما کنندايفا می های ارتباطی جديد رافناوری کاربری فرزندشان از
هند. در دام میهای ساده را شخصاً انجشکل معنادارتری با تبلت يا تلفن همراه رابطه برقرار کرده، بازی

کس کنند، ممکن است بتوانند با گوشی عبازی می ی خودسالگی کودکانی که با تلفن همراه اوليا 2اواخر 
ند و معنادار با ديگران برقرار کننسبتاً ها بروند، به تلفن پاسخ داده و تماس بگيرند. به گالری عکس

 های مشابه را از تلفن همراه و تبلت داشته باشند.کاربری
   

 
 
 
 
 
 

 
ده، يابد و آنان با دانلود بازی آشنا شی میتربيشها عمق از سن سه سالگی ارتباط کودکان با فناوری

های بعد کودکان از کارآيی ارسال اطالعات )از کنند. به همين ترتيب در سالبرای خود بازی دانلود می
های اجتماعی و برقراری ارتباط معنادار با هايی نظير شير ايت(، رمزگذاری، ورود به شبکهطريق برنامه

 گردند.های اجتماعی )با ارسال استيکر يا صوت( برخوردار میدوستان در شبکه
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های انجام شده داللت بر آن دارد که با وجود عدم توانايی نگارش کودکان پيش دبستان، بررسی
ها در جريان کاربری از تبلت يا گوشی همراه آن کودکان ممکن است برای حل مشکالت فنی که برای

شات از مراحل رفع اشکال پيش آمده و ارسال آن برای يکديگر، اطالعات آيد، با تهيه اسکرينپيش می
 الزم را در اختيار دوستانشان قرار داده، به اين ترتيب مشکل فنی آنان را حل کنند.

 د:نويسمی «کودکان به چه محتوايی در فضای مجازی نياز دارند»( در مقاله 22/9/1401جليلی )ايران، 
 که ورتیص به است آمده پايين بسيار زني مجازی فضای از استفاده سن جهان، در اينترنت توسعه با»
 رفص را زيادی زمان که کودکانی است؛ کودک نفر يک جهان، در اينترنت کاربر سه هر از ديگر حاال
 هایکيشناپلي از والدين، نظارت بدون نيز اوقات تربيش و کنندمی اجتماعی هایشبکه در حضور يا بازی

  «.کنندمی استفاده همراه تلفن مختلف
تحول يادگيری و ، تصوير روشنی از 1و مادرش ماهه 14سال و  2هلما، با مصاحبه انجام شده زير، 

 دهد:را نشان میدر سطح کودکان خردسال های ارتباطی فناوری کاربری از
ها ها؟ )گوشی خودم را دست هلما دادم و گفتم به قسمت عکسعکس یهلما خانم بلدی بری تو -»

 ها رفت(.ه گالری عکسبرود که درست ب
 بلدی عکس بفرستی؟ -

 کند(. )هلما نگاهم می
 .فرستهگه و بعد عکس میفرسته، البته اول به من میآره، هلما با تلگرام عکس میمادر هلما: )
 ده؟جواب میهلما گوشی زنگ بخوره،  -

                                                           
کر اند. الزم به ذعات در پرانتز نقل شدهبه دليل کم بودن سن هلما، جاهايی از مادرش کمک گرفته شده است که اين اطال .1

 تر از حد متوسط جامعه هستند.اجتماعی جزو اقشار پايين -است که خانواده هلما به لحاظ اقتصادی

http://www.ion.ir/news/425021/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
http://www.ion.ir/news/425021/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c
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 زنه تا من بيام.آره، واسه خودش حرف می
 هايی بلده؟هلما ديگه چه چيز -

وال کنه تا ياد بگيره و خيلی س همه چی رو بلده و اگر هم بلد نباشه، خودش اون قدر پيگيری میکالً
 پرسه.نمی
 اينستاگرام چی؟ بلده باهاش کار کنه؟ -

 های مختلف رو نگاه کنه، بلده يا اين که چيزی رو اليک کنه(.در حدی که بره توش و بره صفحه
 تو تبلتت؟هلما، خاله بلدی بازی بريزی  -

 اوهوم.
 چه جوری؟ )گوشی خودم را دستش دادم و گفتم از کجا؟( -

 دهد(.از تو اين و اين )آيکون بازار و اينترنت را نشان می
 خودش بلده بره توی اينترنت و بازی سرچ کنه؟  -)

 «.(بريزهلده بره تو بازار و بازی گه، خودش فقط بگيريم، واسه همين مینه، ديده ما از اونجا می

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 کنی؟ن، جز بازی با تبلتت چه کار میآسناجو -»

 گيرم.عکسم می
 گيری؟هايی عکس میاز چه چيز -

 از گال. 
 بلدی بفرستی؟ -

 آره با زاپيا.
 ها رو گرفتی، پاکش کن؟تا حاال شده مامانت بگه، چرا اون عکس -

 گيرم.نه، نشده، از گال فقط عکس می
 کارت داره؟سيمگوشيت  -

 دونم.نمی
 شه با اون زنگ بزنی؟يعنی می -
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 شه.نه، نمی
 کارت ننداختم )مفهومش را فهميد(.سيم

 کارت نينداختی؟سيمچرا  -
 مامانم گفته هنوز بزرگ نشدی.

 اندازه؟کارت میسيممامانت نگفته چه وقتی برات  -
 وقتی بزرگ شدم.

 تبلتت رمز داره؟ -
 بله.

 رمز گذاشتی؟چرا  -
 خواستم دوستام برندارن که بازی کنن.می

 مگه تا حاال شده که کسی اون رو برداره؟
 اجازه اونم. آره، بی

 کی برات رمز رو گذاشته؟ -
 خودم.

 کی يادت داده؟ -
 ساله(. 4)آسنا، « مامانم

  
   

 
 
 
 
 
 

 دونی چيه؟آرش جان، اينترنت می -»
 کنن. ها بازی میزنه، بچهزنن، آقا با خانمش حرف میحرف میآره، خانما با اينترنت با آقاهه 

 زنن؟ها با هم حرف میپس با اينترنت آدم -
 .ساله( 4)آرش، « کنمکنم، مرد عنکبوتی نگاه میآره، با اينترنت ونوم نگاه می

ه بود، شناسی مراجعه کردساله هم که به دليل تأخير تکلم فرزندش به کلينيک روان 5/2مادر هانای 
ها ارتونآورد، اسامی کداشت، اولين کلماتی را که دخترش ياد گرفته و بر زبان میدر مصاحبه خود بيان می

 ها است:و قهرمانان آن
 هايی رو دوست داره؟بينه و چه بازیمی تربيشهايی رو هانا چه کارتون -»
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ی ستانی. البته نه اين که اآلن آهنگدوست داشت، اآلن کارتونای دا تربيشاوايل کارتونای آهنگين 
 دوست نداشته باشه، اآلن داستانی هم اضافه شده به اونا.

 خوب! -

دی شو براش خريدم. عاشق پپاپيگ هست، مثالً اآلن کارتون مورد عالقش پپاپيگ هست که سی
دارم  اسم همه عروسکاش هم سوزی و جرج هست، خيلی موزيک داره، تو آپاراتم هست، دانلودشون رو

 تو گوشيم که از رو اونم بتونه ببينه.

کنه و یهای انگليسی رو تلفظ می شما مشکل تکلم داره، ولی گويا اسمخيلی جالبه با اين که بچه -
 بره.به کار می

ه( گتونه هنوز جمله بگه، مامان و بابا و عزوز )به مادربزرگش به جای عزيز، عزوز میآره خب، هانا نمی
 . زنهگه، ولی حرف نمیجو، کلمه میگه جوگه يا مثالً به مگس میپيشی و اينا رو میو هاپو و 

آره منظور من هم اين هست که اين مسأله نشونه اين هست که بچه شما احتماالً توانايی گفتار  -
 داره. خوب ادامه بديد!

ی به ذارن، حتکارتونای خوبی میکنه، جم جونيور و جم کيدز هر چيزی که باشه معموالً استقبال می
ها کنه که آموزشيه و به رشد خالقيت و استعداد بچهآميزی اينا هم توجه میهای کاردستی و رنگبرنامه

کنه. به نظرم عاشق کارتون فوکس فاميلی، پوکويو و پلنگ صورتی هست، گاهی وقتا از گوشی کمک می
ون ا رو هم بلد شده اين اواخر و بعضی وقتا با گفتن اسم کارتبينه، حتی اسم کارتونها رو هم میفوتباليست
 «.خواد ببينهفهمونه که فالن کارتون رو میبه من می

 
 
 
 
 
 
 
 

 فور، رايانه و ماهوارهاسنهادهای تبليغاتی غرب در روند توليد محتوا برای تبلت، تلفن همراه، پی
رند، بريزی دقيق پيش میش تعيين شده و برنامهکودکان، توليد محتوای مورد نظر را با اهداف از پي

ای هبنابراين محتواهای توليد شده در غالب موارد مورد توجه کودکان کاربر واقع شده، معطوف به فناوری
دهند. مصاحبه زير که با مادر های خويش قرار میها را در صدر برنامهارتباطی جديد شده، کاربری از آن

هره بدهد ياسين با وجود نداشتن تبلت يا گوشی و در عين بیذيرفته است، نشان میانجام پ ،ساله 0ياسين 
 کند:های تلفن همراه استفاده میبودن از سواد خواندن و نوشتن، چگونه از برخی از کاربری

 شد؟کمی طولچه مدت زمانی  اشه، استفادهکنياسين هر دفعه که از گوشی پدرش استفاده می -»
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از يک يا دو ساعت اجازه  تربيش ولی معموالً ه،کنساعت استفاده می 4 ،ساعت 5بدهيم که اگر اجازه 
کنيم وجه نمیتما ولی  ،خوادمی وو گوشی ر هکنياسين گريه می اگر چه معموالً ،ديماستفاده به ياسين نمی

 ه.ديم استفاده کناز اين اجازه نمی تربيشو در روز 
 کند؟هايی از گوشی میچه استفاده ،گيردمیرا شما وقتی ياسين گوشی  -

 ه. البتهکنبازی می ه،اگر بازی در گوشی باش ،هکنبرای کارتون ديدن استفاده می تربيشاز گوشی 
 ،يک بازی زامبی برای خودش داشت قبالً پاک کرده، وها رناوو  هندار شگوشي تویبابای ياسين بازی 

از تنها  و ديخوابتنهايی در اتاقش نمی هن ديگاوداده بود و بعد از  انجام وياسين به طور اتفاقی بازی ر
ازی ب هپاک کرد و ديگ وبه همين خاطر بازی رهم و پدرش  فتربه اتاقش نمی د و اصالًيترسبودن می

 .هکنبا برنامه روبيکا کارتون نگاه میياسين  ه،چون گوشی بازی ندار .هندار شگوشی خود توی

 ريزيد؟ آيا شما برای او کارتون می کند؟ها را پيدا میکارتون چه طورياسين  -
هم ياد گرفته که وارد  ، جديداًهبينجا کارتون می ناوو از  هشخودش وارد برنامه روبيکا میياسين 

 مثالً تربيشنگاه کنم و  وها راسباب بازی بياريد تا من اسباب بازی هگو به ما می هشبرنامه ديوار می
و  هشها میخودش وارد اين برنامه ،ههای ماشينی ببينو کارتون هماشين ببين طور چيزهاست، ل ايندنبا

 هرده و خودش میانجام می واين کار ر چه طورنيم که ومو ما هم می هکنپيدا می وها رخودش اين چيز
  ه.کنها و خودش انتخاب میسراغ کارتون

اين کار  طور چهپسرتان  ،کندشود و کارتون خاصی را پيدا میمیوارد روبيکا ياسين شما گفتيد که  -
 دهد؟ چون سن خيلی کمی داره؟را انجام می

يکی دو بار خودمان  گفت برام کارتون بگذاريد،داد و مین میواوايل گوشی را به خودمياسين در 
ارتون يم که ديگه کگفت ه،شزياد می نبعد ديديم که تايم کارتون ديدن او ،گذاشتيمبراش کارتون 

  ه.نگاه کن وهای گوشی رفقط عکس گذاريم،نمی
 ن گرفته بوديد؟اهايی که خودتعکس -

 هده و دارن پيدا کراواز روی شکل  وخودش گشته و برنامه کارتونی ر بله، بعد ديديم وارد روبيکا شده،
 .بيندمی

 ؟بود کارتون را پيدا کرده چه طورياسين  -
ن کارتون روی ليست برنامه اوکنيم و بعد آيکون اولش که خودمون سرچ میا، توی برنامه روبيک

ها هم شکل آن قدر ولی آن ،ديد هشها را میيک سری از کارتون ،الين نباشيمو حتی اگر آن هنوممی
 و به صورت هر، اول میهکنها را پيدا میو اين کارتون هرکارتون مشخص نيست و ياسين خودش می

  ه.نکپيدا میها رو اونتر و دفعات بعد راحت هکنگذاری مینهوبعد نش ه،کنپيدا می وها رناوشانسی 
 کند؟نگاه میرو هايی چه طور کارتونياسين  -

  .های رزمی و پسرانهکارتون تربيش
 ها هستند؟کدام ه،دوست دار تربيشياسين که  يی روهااسم کارتون -
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های نينجا پشتالک. های خشنی هستندفو کار که خيلی هم بازیمرد عنکبوتی و پاندای کنگ مثالً
ها ناوکه در  هرها میطور چيز سراغ اين تربيشبعد  ه.دوست دارهم  وها رو ماشين مک کوئين و اين

اشا را تم هايک مدت که اين کارتون مثالً ه،گذارثير میأپرخاشگری هست که روی خودش هم خيلی ت
تر ی و آرامهای معمولمدتی که کارتون هولی ي ه،شنه پرخاشگر و عصبی میوخ تویبينيم که می ه،کنمی
 ه.شتر میآرام گذاريم،می

 ؟دکنهايی استفاده میچه برنامه ه ازياسين ديگ -
بازی  به اسباب نوچ ،هابه خاطر اسباب بازی تربيشه، البته شها وارد سايت ديوار میتازگیياسين 
  ه.عالقه دار

 ست؟هاگر اشتباه نکنم سايت ديوار برای خريد و فروش  -
سر گذارند و پمیاون جا هايشان را برای فروش ها هستند که اسباب بازیيک سری از مغازه مثالً بله،

برايم  ون راو برايم بگيريد يا واين ر هگده و مین میوبه ما نش ه،چون خيلی به ماشين عالقه دارهم من 
  .بگيريد

 ياد گرفته؟ چه طوراين برنامه را ياسين  -
 و، خواندن و نوشتن که بلد نيست، عکس يک اسباب بازی رهرداخل برنامه که می تربيش ياسين

ست هکه در همان بخش  ای روهديگهای و به اين ترتيب اسباب بازی هرون بخش میاوو داخل  هبينمی
خواد که و يا گاهی اوقات از ما می هشهای ديوار میطور وارد بخش اسباب بازی ينو ا هکنپيدا می ور

ی من خودم ول ،دهها بيايند. ياسين به اين کار رغبت زيادی نشان میبزنيم اسباب بازی تا اسباب بازی
 ،ولی گاهی اوقات مجبوريم که گوشی را به او بدهيم ،گوشی به ياسين ندارمدادن رغبت چندانی برای 

شويم يک جا که در جمع وارد می ها گوشی يا تبلت دارند، بعد مثالًبينيم که اطرافمان اکثر بچهمی مثالً
يارش در اخت ون روخوريم، برای همين مجبوريم که گوشی خودممیبربه مشکل  ه،و ياسين گوشی ندار
، به خاطر همين گاهی اوقات مجبوريم که هگريه کنبراش تا بخواهد  هنبين ور هاناوبگذاريم که گوشی 
 .ديمنمی نولی در کل زياد گوشی به او ،گوشی به او بدهيم

 آشنا شده؟ چه طورسايت ديوار با  ياسين -
ه دست نست، يکی دو بار کودنمی قبلش اصالً ، البتهاين رو يکی دو بار دست بابايش ديدهياسين 

 .ياد گرفت اون رو و مند شدعالقه ، بهشهستهم ماشين و اسباب بازی  توشو ديد  ديد بابايش
چرا  ،دهيد که سمت گوشی ديگران نرودگوشی خودتان را به او می ،رويد مهمانیگفتيد وقتی می -

 دهيد؟اين کار را انجام می
 ن هست که من مثالًها در گوشيشابينم ديگران يک سری بازیکه می به خاطر اين تربيشمن 

  .هگذارثير میأها خيلی روی ياسين تطور چيز انجام بده، تفنگ و اين ها روپسرم اون دوست ندارم
 ؟انجام داده باشدبازی گوشی کسی  با و اون آيا شده که اين اتفاق برای ياسين افتاده باشد -
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ن اآل .ترسممی چونروم اتاق نمی بهگفت من تنها برای همين می ،بازی زامبی را ديده بود بله، مثالً
. هو استرس دار هکنبه هيچ عنوان قبول نمی ،الکی بود ،ن بازی بوداوگم میمن به اون قدر ه هر چهم 

های همين بازی پرنده دهند يا مثالًها را انجام میطور بازی بينم يک سری اينبرای همين وقتی می
ازی را ها که اين بيکی از فاميل ها که خيلی خشن هستند، مثالًطور بازی خشن بود فکر کنم و يا اين

م گ، به خاطر همان میهکنرفتار می چه طورديدم که اش میثير آن را روی بچهأدر گوشيش داشت من ت
 «.يگراند و بازی سراغ گوشی هست که براون هبهتر از  ه،اگر ياسين يک کارتون در گوشيم نگاه کن

 
 

 

 
 
 

داللت بر آن دارد، کودکانی که فاقد وسايلی  04نسل دهه های انجام شده در سطح کودکان بررسی
يل اخير شان با يکديگر، وساهای دايمیباکس و يا تلفن همراه هستند، يکی از بحثنظير تبلت، ايکس

های هه رسانيابی بهای موجود در زمينه وسايل مزبور، آرزوی دستاست و ضمن شناخت بسياری از برند
 ديجيتال را دارند. 

 
 

 
 
 
 
 

 داشت:ساله هم در توصيف آشنايی خود با تلفن همراه بيان می 4عرشيای 
 مامانم بهم گفت، ببين اين، اسمش بازاره... .»
 ب؟وخ -

ه، بايد اينو بزنی که دانلود ش ،گم بازار، بعععدد گفتتر شدم میگفتم بازِر، حاال که بزرگاولش می
گفتم بايد اينو بزنی، ضربدر، اولشم می ،خوایببين اگه اين بازی رو نمی ،بعد گفت ،هآرگفت  .سريع زدم

 .ضِبدِر
 ب؟وخ -

 گفتم گِشی.به گوشيم می
 و بزنم؟ر گفتی برای دانلود بايد کدوم -
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 اونی که فلش داره. 
 ،کردمرفتم بازی دانلود میتم ايول کسی نيست خونه، میگفبعد بزرگ شدمممم، رفتم، سرخود، می

 ،کردمکردم، )برای پاک کردن اثر انگشت( تميزش میزد، سريع حذفش میديدم مامان زنگ میبعد می
از و بر مامان من بازی دانلود نکردم و اين همين طوری تو شارژ بوده، در ذاشتمش تو شارژ که بگممی

 ين پرينت داشته.کردم ديدم ای وااااای ا
 فهميد؟می - 

 فهميد.آره، می
 کرد؟بعد چه کار می -

 .«گم که با کمربند بزنتتحاال به بابات می ،گفت اشکال ندارهمی

 
 
 
   

ساله، بيانگر آن است که در حال حاضر اقشار قابل تأملی از  4صالح برسا و مصاحبه صورت گرفته با 
 ها کاربری دارند و بههای ارتباطی جديد آشنا شده و از آنفناوری کودکان پيش از ورود به دبستان، با

همين علت اوليا، اوليای آموزشی و مسووالن فرهنگی جامعه بايد قبل از ارايه سواد خواندن و نوشتن به 
 ای به آنان برآيند:کودکان پيش دبستانی، در انديشه ارايه سواد رسانه

 ريزه؟می ها رو کی براتخوب بعد بازی...  -»
 خودم.

 سخت نيست؟ ريزی،خودت می -
نی زخوای رو سرچ کنی، بعد عکسشو مياره، مینه، خيلی آسونه، بايد بری بازار، اسم بازی که می

ی که بازيت تونی بزنروش، بعد بايد بزنی رو يه دکمه ديگه، بعدش بايد وايسی، يه چيزی پر شه، بعد می
 .«بياد رو تبلتت

 کنی؟ای از موبايل میاستفادهصالح تو چه  -»
تا با نرم بينم و بعضی وقگيرم مثالً تو پارک، خونه، تولدا، بعد اونا رو میخيلی کارا، عکس و فيلم می

  .کنمافزار اونا رو دوباره مونتاژ می
 شه با گوشی انجام داد؟ديگه چه کارهايی می -

 .گيرمهرجا بخوايم بريم با موبايل اسنپ می
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 ليه صالح )صالح از اين که حرفش را تأييد کردم، خيلی خوشش آمد(.عااسنپ  -
 يادم رفت بگم شه ايت روی موبايل و اينا هم عالين!

گويد، اما بعدش که توضيح داد، فهميدم که منظور شه ايت چيه؟ )از تلفظش متوجه نشدم چه می -
 او شير ايت هست(.

 تونی با کسی به اشتراکای با حجم کم رو میهوقتی شه ايت رو روی موبايل داشته باشی، فايل
 .بذاری
 کنند؟هايی از موبايلشون میتا حاال دقت کردی که خانواده مثالً مامانت يا بابا چه استفاده -

 کنه، عکس و فيلم،گيره، آهنگ دانلود میمامانم دو تا خط داره، يه اعتباری و يه دايمی. بسته می
 ترشبيخونه، تلگرام داره مثل بقيه، همون اسنپ که من بازی داره، نرم افزار قرآن داره که باهاش دعا می

 .گيرم رو دارهبراش می
 ... صالح تو هر روز پارک ميای؟ -

 ذارن. ها هم کالس تابستونی گذاشتن، خيلی کالسای ديگه هم میخيلی خوبه. تابستونآره! اينجا 
 هايی؟چه کالس -

 ريم.زبان، موسيقی، ورزش و کالس کامپيوتر، خيلين. اردو هم می
 تو کالس کامپيوتر چه چيزهايی ياد گرفتی؟ -

 س نجوم برداشتم.خيلی سطحش پايين بود، همون اولش رفتم کالسم رو عوض کردم و جاش کال
 منظورت چيه که سطحش پايين بود؟ -

 رفت.ام سر میدادن، خيلی ابتدايی بود و من اونا رو بلد بودم و حوصلهچيزايی که ياد می
 تو چه کارهايی بلدی با کامپيوتر انجام بدی که مطالب کالس برات تکراری بود؟ -

رمز دارن که اول بايد رمز درست رو وارد کنی تاپا تاپ رو روشن کنم، البته بعضی لبخيلی چيزا، لب
 تا بتونی وارد سيستم بشی و کارکنی.

 خوب، ديگه چه کارهايی بلدی؟ -
 دی فيلم رو ران کنم.سی

 ران کردن يعنی چی؟ -
 گن ران کردن.کنی، میذاری و اون رو اجرا میتاپ میدی رو تو لبوقتی سی

 خوب بعد؟ -
 کنم. گوش میکنم و آهنگ دانلود می

 چه چيزهايی بلدی تو؟ دانلود چيه، -
 يعنی شما اين چيزا رو بلد نيستی؟

 يه چيزهايی بلدم آقای مهندس، اما نه به اندازه شما!  -
 دم.کنم، کارای پيش دبستانی رو انجام میکنم، سرچ مینقاشی می
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 پرسين سرچ چيه؟اآلن حتماً می
 ی پيش دبستانی چيه؟نه ديگه، اينو بلدم. اما منظورت از کارها -

  دادن که گوش کنيم و حفظ کنيم.دی میبرای زبان و قرآن بهمون کتاب و سی
 ری؟ تو توی اينترنت هم می -

 آره!
 ری؟ تو مگه بلدی بنويسی که توی اينترنت هم می -

 م.کنمینويسن و من نگاه گم و اونا میگم يا به آبجيم میرم، به مامان و بابام میخودم که نمی
 گفتی به جای کالس کامپيوتر رفتی نجوم، چرا نجوم رو انتخاب کردی؟ -

خونه و ها عالقه دارم. کتابش رو هم دارم که مامان برام میها و سيارهمن خيلی به آسمون و ستاره
 کنم.من عکساش رو نگاه می

 سازم. ن میکنم و تو ذهنم داستاکنم و فکر میشبا قبل خواب خيلی به آسمون نگاه می
کنيم، مثالً اگه مطالب صوتی باشه اونا رو گوش تو اينترنت با مامان يا ابجی درباره آسمون سرچ می

 «.خونندم يا اگه متن باشه، اونا برام اون متن رو میمی

 

 
 
 
 

 
 

 كودک فردی هایتوانایی گسترش -2-2

 دور آدمی برای شکار حيوانات، با تهيههای بشر فزونی گرفته است. در گذشتههای در گذر زمان، توانايی
رم، گهای يافت. آدمی با تهيه سالحمتر دورتر دست میها تيروکمان، دست خود را بلندتر کرده، به ده

، جديد های ارتباطیفناوریرساند و در حال حاضر ها تر کرده، به کيلومتروسعت دسترسی خويش را بيش
تواند به سادگی به آن سوی کره زمين دسترسی داشته دست آدمی را چنان توانمند کرده است که وی می

در ای هن)نظير تبلت يا تلفن همراه( از سويی، با گردآوری وسايل رسا های ارتباطی جديدفناوریباشد. 
-از سوی ديگر با امکان جستبرداری( و )مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، ضبط، امکان عکس و فيلم خود

اره عصبه تعبيری  اند وبه کاربران خود بخشيدهای هگستردهای وجو در اينترنت، در عمل توانايی
 (.الف 1404)منطقی،  انددادهی پيشين را در مشت آدمی قرار هاوریافن
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 ترش يافتهگسحوزه خصوصی آنان نيز  يافته،توسعه  فرديت آنانفردی افراد، های گسترش توانايیبا 
 .تو ارتقا يافته اسابع مورد نظرشان، فزونی برداری آنان از مناست و در جريان عمل قدرت انتخاب و بهره

 
 

 
 
 
 

 

با بسترسازی فرهنگی الزم و با نظارت کافی، از تبلت، تلفن  ،04نسل دهه  اگر کودکان پيش دبستانی
مند شماری بهرهاستفاده کنند، از مزايای بیدر حد محدود های ارتباطی جديد همراه، رايانه و ديگر فناوری

های ارتباطی پيشرفته برای کودکان، يادگيری و آموزش فعالی ترين مزيت فناوریخواهند شد. شايد مهم
دهد، به اين معنا که کودکان با سروکله زدن ها رخ میای آنان در مواجهه و برخورد با فناوریاست که بر

های مزبور، خود به خود به فهم عملکرد دستگاه وقوف يافته، در همان سنين پيش با تنظيمات دستگاه
  شان شوند.سالگشای مشکالت فنی اولياء و اطرافيان بزرگتوانند راهرسند که میدبستان به جايی می

آموزد، شخصاً وارد عرصه عمل شده، تجربه يادگيری فعال، تجربه ارزشمندی است که به کودک می
ود، شبا دست زدن به تجربه، ياد بگيرد. از منظر پياژه، تنها چيزی که در ذهن کودکان تثبيت می

 تند.نيس تربيشواری های انجام شده کودک، امر طوطیهای فعال آنان است و ساير يادگيریيادگيری
ها، شکوفايی عاليق هنری، علمی، خالق، زيباشناختی و ورزشی کاربران خردسال ارضای کنجکاوی

و اخذ اطالعات مورد نياز دختران و پسران کاربر پيش دبستانی، وجوه ديگری از امکانات جديدی است 
 است.های ارتباطی جديد در اختيار انسان معاصر قرار داده که فناوری
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 های غيررسمی و غيرمستقيمی که در روند کاربری ازگفته، آموزشهمزمان با ارضای عاليق پيش
های اند، مورد توجه و يادگيری کودکان قرار گرفته، مهارتشده محصوالت فرهنگی فضای مجازی تعبيه

ونه گدهند )همانتأثير قرار میها را در کودک تحت های زيست محيطی و نظاير آنفردی، اجتماعی، رفتار
های االای ککه القائات محصوالت نامناسب کودکان را در جهت تبديل شدن به يک مصرف کننده حرفه

ی را در تواند ديد سياسی يا عقيدتی خاصها میعقيدتی آن –دهند يا القائات سياسیتبليغ شده سوق می
 آنان نهادينه سازد(.

های آنان، امکان ارزشمند ديگری است که بخشی به تفريحان و تنوعپوشش دادن به سرگرمی کودک
 اند.های اخير رخ دادهدر سال

 

 
 
 
 
 
 

گسترش امکان عمل ارتباطی کودکان به نحوی که در هر زمان و مکانی قادر به برقراری ارتباط با 
 شود.اوليا، آشنايان و دوستانشان باشند، مورد مهم ديگری است که نبايد فراموش 

های بين خودشان که به در عرصه عمق بخشيدن به ارتباط 04نسل دهه های کودکان خالقيت
ا تشود، ناتوانی کودکان در نوشتن را که با آن آشنا نيستند، صورت ارسال استيکر يا شکلک محقق می

ل مراح های مختلف )مثالً ازبرد، به همين ترتيب کودکان با ارسال اسکرين شاتی از بين میحدود
کنند تا مشکالت فنی خويش را در اين ارتباط مرتفع مختلف نصب يک بازی(، به يکديگر کمک می

 کنند.
ينا، بهای ارتباطی جديد برای کودکان خاص )نظير کودکان نابينا، نيمهمقوله به کارگيری فناوری

ر توانند به کودکان خاص دمیها(، امر ذيقيمت ديگری است که شنوا، در خود مانده و مانند آنناشنوا، کم
 های شايانی داشته باشند.امر آموزش، ارتباط و سرگرمی کمک
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های جديدی که فناوری تلفن همراه برای عمل ( در توصيف برخی از امکان1415عاملی و همکاران )
 نويسند:بشر پديد آورده است، می

يان توان بر گرفته شود، میاگر توسعه فرديت آدمی به معنای گسترش قدرت انتخاب وی در نظ»
به شکل مناسب استفاده شود و کاربر با کاربری عنان  های ارتباطی جديدفناوریداشت، در صورتی که از 

رد، ند با گسترش و توسعه فرديت فنتوامیهای اخير فناوریگسيخته خويش، عنان خود را به آن نسپرد، 
 .«وی بکاهدفيزيکی و اجتماعی های در عمل از ميزان محدوديت

زدايی از ورود به فضای مجازی که توسط گفته، در بحث نسبتاً مشابهی، از آيينگران پيشپژوهش
ه با آورد کگران، اينترنت فضايی به وجود میکنند. به زعم اين پژوهشدهد، ياد میتلفن همراه رخ می

د، زندگی ديگری در جهان مجازی توانند به شکل موازی با حيات اين جهانی خواستفاده از آن، افراد می
بسازند... . اما تا زمانی که افراد برای اتصال به جهان مجازی، نيازمند قرار گرفتن در موقعيتی خاص و 

گيری هستند و به منظور ماندن در آن جهان، نبايد از پشت ميز رايانه خود برخيزند، آزادی کمتری شماره
وی شوند و از سها نمیويی از استبداد مکان و زمان، به طور کامل ردارند. به عبارت ديگر اين افراد، از س

 ديگر حريمی کامالً خصوصی نخواهند داشت. 
توان در کمتر از چند ثانيه با آن سوی کره زمين ارتباط برقرار کرد، اما ممکن با استفاده از اينترنت می

کيلومتری( بفرستد، ناچار شود  54 فاصله تر )مثالًاست فرد برای اين که متنی را به مکانی بسيار نزديک
زمان زيادی منتظر بماند تا به يک رايانه دسترسی يابد يا امکان اتصال به شبکه اينترنت را پيدا کند. در 

کند، اما اتصال به آن، آيين خاصی دارد و چنين شرايطی اينترنت فضای آزادی را برای افراد فراهم می
 به امکانات و طی مراحلی است. ورود به آن نيازمند دسترسی
د ها از ورويابد. اين دستگاهدر عصر حاضر اهميت میای های همراه رايانهاينجا است که نقش تلفن

های سخت افزاری و ارايه کنند. به اين ترتيب که با فراهم شدن نياززدايی میبه جهان مجازی، آيين
وانند بدون کمترين تشريفاتی وارد فضای مجازی شوند. تافراد در هر لحظه می خدمات مخابراتی الزم،

تری دارد. به بيان است و هم به حريم خصوصی افراد تعلق بيش« همه جا در دسترس»اين ورود هم 
بيش از پيش در حوزه حريم فردی « ورود به فضای مجازی»ای های همراه رايانهديگر با کمک تلفن

 گيرد.قرار می
سعه فرديت، فردی، توهای توان نتيجه گرفت، با گسترش توانايیندی اجمالی میببنابراين در يک جمع

زدايی از ورود به و آيين های ارتباطی جديدفناوریگسترش حوزه خصوصی آدمی در جريان کاربری از 
 اعصار ديگر دانست.های توان انسان عصر حاضر را به نوعی توانمندتر از انسانفضای مجازی، می
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 های فردیگسترش توانايیساله صورت پذيرفته است، نمونه بارزی از  4مصاحبه زير که با بهداد 
 رود:های ارتباطی جديد به شمار میکاربران فناوری

 سالم. -»
 سالم.

 اسمت چيه؟ -
 آقا بهداد، محمد بهداد.

 به به، چه اسم قشنگی. بهدادجان، چند سالته؟ -
 رم مدرسه.میسالمه، سال ديگه  4من 

 بهداد تو خواهر يا برادر هم داری؟ -
 بله. يه خواهر دارم.

 اسمش چيه؟ -
 بهشته.

 چند سالشه؟ -
 بزرگه، می ره دانشگاه.

 کنی؟ره، با بهشته بازی میات سر میبعد تو حوصله -
بعضی وقتا، آخه بهشته سرش شلوغه، همش دانشگاس، وقتی هم مياد، بايد کلی کاردستی درست 

 های دانشگاه است(.)منظور بهداد از تهيه کاردستی، تهيه ماکت و انجام پروژه کنه
 کنی؟پس چی کار می -

 بينم.خوابم، بعد پويا میآم، يه کم میاز مهد که می
 بينی؟چی می -

 نقاشی نقاشی،کارتون، کارتون بلند.
 بينی؟ديگه چی توی تلويزيون می -
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وس، ها اجرا شده و درباره مسايلی مانند پليس نامحسه توسط پليسهای تلويزيونی کآقا پليسه )برنامه
 زند(.می شود و پليس نامحسوس دست به جريمه افراد متخلفها صحبت میها و تصادفترافيک جاده

 چرا اون برنامه رو دوست داری؟ مگه چی داره که دوستش داری؟ -
 خورن به هم.عد يه دفعه میها با سرعت ميان، بده، ماشينآخه توش تصادف نشون می

 تصادف رو دوست داری؟ -
 خورن )بهدادکنم، اونا با سرعت ميان، بعد يه دفعه به هم میهام که بازی میخيلی، من با ماشين

 مند است(.اصالً روحيه خشنی ندارد و فقط به ماشين سواری و تصادف عالقه
 کنی؟هايی میديگه چی بازی -

شن، چينم کنار فرش )در حاشيه فرش(، بعد ماشينام ميان از زير پل رد میمیمن لگوهام رو مث پل 
 کنن.بعد يهو تصادف می

 بهداد تو تبلت داری؟ -
 نه، ندارم.

 دوست داری داشته باشی؟ -
 آره.

 به مامان و بابات گفتی برات تبلت تهيه کنند؟ -
 روزی نيم ساعت رو بايد بازی کنم.گن، اگه تبلت هم بخريم، باز همون آره گفتم، ولی اونا می

 گذاره؟کنی، مامانت برات ساعت میمگه تو بازی می -
ی ذاره که زنگ بزنه سر ساعت، ولکنم، بهشته نيم ساعت آالرم میآره، با گوشی بهشته که بازی می

ه ب بازی کنم. ولی بعدا ً که تموم شد، تربيشکنم تا زنگ نزنه، بعضی وقتا من آالرمشو خاموش می
وقتا بهشته سر نيم ساعت مياد، خودش  تربيشگم که آالرمش رو خاموش کردم. ولی اصالً بهشته می

 گيره.مياد گوشيش رو ازم می
 کنی؟بهداد تو با گوشی مامانت هم بازی می -

نم، کياره، من با بهشته چت میره تو تلگرامش، صفحه بهشته رو میبازی که نه، ولی مامانم می
 فرستم براش )بهداد در مهد الفبا را ياد گرفته است(.فرستم، گل میيکر میبراش است

 کنی؟بهداد تو ديگه با گوشی بهشته چی کار می -
رم شه يا مثالً میکنم، تا ببينم چه جوری میکنم، کم میها رو جمع میرم تو ماشين حساب، عددمی

ه بينم )بهداد خيلی به نقشها رو میم خيابونربينم، میتو نقشه )مپ گوشی(، بعد خونه خودمونو می
کند. الزم به يادآوری است در مصاحبه با مادر وی مشخص شد مند است و خيلی با نقشه کار میعالقه

 شود(.که ساعات کار بهداد با نقشه، جزو ساعات بازی وی محسوب نمی
 کنی؟ديگه با گوشی چی کار می -

 کنم.ها رو نگاه میايستگاه کنم،رم نقشه مترو رو نگاه میمی
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 آوردی؟دادن، از کجا نقشه میتر بودی و بهت گوشی نمیها که کوچيکبهداد قبالً -
 کردم.کردم کف اتاق بهشته، بعد شهرها رو نگاه میيه کاغذ بزرگ داشتيم، خيلی بزرگ بود، پهنش می

 کنی؟وجو و سرچ هم میبهداد تو توی اينترنت جست -
 آره.

 کنی؟چ میچی سر -
شل نام کشوری است که بهداد آن را نقشه شل )سیشهرهايی رو که مسافرت رفتيم، برج ايفل، سی

اند دديده است و البته جالب اينجاست، با وجود آن که خيلی از افراد با اين کشور آشنا نيستند، اما بهداد می
 .اين کشور کجا واقع شده است و حتی شکل پرچم آن کشور چگونه است(

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بينی؟ها رو میبهداد تو نقشه گوشی بهشته، کجا -
 شمال، اهواز، خونمون، پاريس، سيبری.

 هات تو مهد تبلت دارن؟بهداد دوست -
 بله.

 کنند؟هايی میچه بازی -
 پرسم.دونم، ازشون نمینمی

 بازی کنی؟ تربيشدوست داری  -
 خواد منم بازی کنم.کنن، بعضی وقتاش دلم میمیريم، همه دارن بازی آره، مهمونی که می

 از مامانت پرسيدی چرا فقط روزی نيم ساعت بايد بازی کنی؟ -
 ترشبيگه اون خانومه گفته، اگه شناس(، مامانم میيه خانم هست تو مهدمون )خانم روان آره پرسيدم،

کنن، ی میباز تربيش، چرا دوستام گمکنه. بعد من بهشون میمونه، رشد نمیبازی کنم، مغزم کوچولو می
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گه که مامان اونا با سالمتی اونا اهميت مونه ديگه، بعد مامانم میپس اونا هم مغزشون کوچولو می
 ده.نمی
 کشی؟بهداد تو نقاشی چی می -

 همه چی. شهرهايی که مسافرت رفتيم، اولين رنگين کمونی که ديدم.
 خاله تو پالسکو رو يادته؟

 دمه.بله که يا -
 نشان خوب.ريخت، با کلی آتشمن فرداش يه نقاشی کشيدم که پالسکو داشت می

 دونی اونا چرا خوب بودن؟ تو می -
 چون رفته بودن جون آدما رو نجات بدن.

 بهداد تو مجله و کتاب هم دوست داری؟ -
 بينم.رو میرم اونا آره، مهدمون مجله داره، مامان هم از مدرسه کلی مجله مياره، من هم می

 شما ماهواره دارين؟ -
 آره داريم، ولی اآلن ديگه قطعه.

 داد؟قبالً که قطع نبود، چی نشون می -
 سی، آهنگ، فيلم.بیاخبار بی

 خواستی رو نگاه کنی؟تونستی هر کانالی که میبعد تو می -
 دونستم.نه، کاناالمون قفل داشت، منم قفلش رو نمی

 ديدی که عجيب باشه؟ بهداد توی ماهواره چيزی -
کرديم، يه آقاهه بود که لباس نداشت. بعد من پرسيدم که چرا اين آره، يه بار تو يه فيلمه که نگاه می

 لباس نداره، بهشته گفت، چون آقاهه گرمش شده.
ری يواشکی گوشی مامان و آبجی رو بازی کنی، می تربيشهايی که بخوای بهداد تو اون موقع -

 برداری؟
بازی کنم، به مامانم بگم، بعضی  تربيشهاشون رمز داره، من اگه بخوام اصالً، بعدشم گوشینه 

 «.ذارهوقتاش می
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آيد، خانواده بهداد در غياب بسترسازی فرهنگی الزم جهت گونه که از متن مصاحبه بهداد برمیهمان
فرهنگی و آموزشی )پيش دبستان و های های ارتباطی جديد توسط نهادوریفنا کاربری مناسب از

های محيطی موجود را پر کنند و ضمن آشناسازی فرزندشان با اند خالءدبستان( جامعه، رأساً کوشيده
کاربردهای تلفن همراه، او را به سمت و سوی استفاده از منابع علمی که از طريق گوشی دسترسی به 

 شود، سوق دهند.ها ميسر میآن
ی را اند، و وداد که اوالً اوليا برای وی تبلت يا گوشی تهيه نکردهودش بيان میبهداد در مصاحبه خ

زيستی  هایبرند، دچار برخی از آسيباند، کودکانی که از وسايل اخير در حد گسترده سود میتوجيه کرده
کمک و خسران نکند، با  اين ميان احساس حرمان بهداد درگردند، اما در عين حال برای آن که می

دهند تا با آن به بازی بپردازد. تر او، روزانه نيم ساعت گوشی وی را در اختيار بهداد قرار میخواهر بزرگ
مضاف بر اين، گاهی بهداد در کنار مادر نشسته و با نظارت وی با گوشی او، با خواهرش بهشته چت 

 کند.می
اند تا ماهواره به فرزنداشان آسيبی جمع کردهخانواده بهداد در کنار اقدامات اخير، ماهواره خانه را نيز 

می اند که اگر وی استفاده علنزد. به همين ترتيب اوليای بهداد در اقدامی هوشمندانه، به وی اعالن داشته
از گوشی داشته باشد، وقت اخير جزو نيم ساعت کاربری مجاز وی از گوشی محسوب نخواهد شد، به 

های تلفن همراه تمرکز يافته است و با توجه به خانواده، روی نقشه همين دليل بهداد با کمک و تشويق
 تربيشکسب اطالعات تکميلی و  در صدداش داشته است، های داخلی و خارجی که با خانوادهمسافرت

 از مناطق اخير برآمده است.
دارد او میعالوه بر تمرکز بهداد روی نقشه مناطق جغرافيايی مختلف، بهداد در مصاحبه خويش بيان 

انديشه است که جمع اعداد از چه اين است( با جمع اعداد، در گوشی در  )در حالی که وارد دبستان نشده
 ،منطقی برخوردار است. نکته اخير در بردارنده عصاره آموزش فعالی است که پياژه از آن ياد کرده

فعالی وارد صحنه شده، با تجربيات کند که کودک در آن به شکل آل را آموزشی معرفی میايدهآموزش
د. ماننآيد که همواره در ذهن او باقی میهايی نايل میاين ميان دارد، به کسب آموختهشخصی که در 

وگرنه اگر حتی معلمان در برابر چشمان کودکان، يک آزمايش شيمی را نيز انجام بدهند، به دليل منفعل 
 اهد شد.بودن کودک، در عمل هيچ چيز عايد وی نخو
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   كودک اجتماعی هایارتباط گسترش -2-3

 دوست توی مهدکودک داری؟چند تا  سحر خانم تو -»
 خيلی.

 کنيد؟توی مهد برای همديگه چی تعريف می -
 ساله(. 4)سحر، « هايی رو که ديديمکارتون

راه، اينترنت تلفن هم های ارتباطی جديد نظير تبلت،در عصر حاضر به دليل گسترش کاربری از فناوری
 ای، بههای اخير آشنا شده، از طريق يادگيری مشاهدهو ماهواره، کودکان از اوان کودکی خود با فناوری

ها در زندگی روزمره استفاده از کاربری از آن در صدديابند و رأساً ارزش ارتباطی اين وسايل وقوف می
گوشی  تر تبلت،های متنوعيادگيری خود افزوده و با کاربریآيند و البته در گذر زمان، بر عمق خود برمی

 گردند.همراه و اينترنت بيش از پيش آشنا می
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های اوليه گروه پژوهش حکايت از آن دارد که در ابتدا کودکان با مشاهده ارتباط اوليايشان با بررسی
 يابند.های ارتباطی وقوف میفناوریاطرافيان، اوليای مهد و ديگران، به ارزش ارتباطی 

داشتند، آنان بدون آن که تبلت يا گوشی داشته بيان می 04نسل دهه در ادامه کودکان مصاحبه شده 
 اند.باشند، با کمک اوليا به ايجاد ارتباط با اطرافيان خويش پرداخته

 دددر صهای جديد شخصاً یهای ارتباطی جديد، با کمک فناورکودکان در ادامه ارتباط خود با فناوری
ا، رفته رفته هآيند و البته در جريان تداوم کاربريشان از فناوریارتباط با اطرافيان، دوستان و فاميل برمی

توانند فهمند که با امکانات اخير میشوند و مثالً میبا ساير امکانات تبلت، گوشی همراه و رايانه آشنا می
مان زايجاد و برقراری رابطه با اطرافيانشان بزنند، بلکه به شکل غيرهم زمان دست بهنه تنها به شکل هم

 توانند دست به ارسال پيام صوتی يا استيکری خود به اطرافيانشان بزنند.هم می
پس از تجربه روابط  04نسل دهه های ميدانی گروه تحقيق حکايت از آن دارد که کودکان يافته

آيند که گستره روابط برمی در صددهای تبلت، گوشی همراه و رايانه، زمان با فناوریزمان و غيرهمهم
ت به کنند، دسهايی که با اطرافيان و فاميل برقرار میارتباطی خود را گسترش دهند و عالوه بر ارتباط

ارند، تباط دها ارگسترش روابط خود زده، افراد نسبتاً آشنا )مانند دوستان( را نيز به افراد آشنايی که با آن
ستره های ارتباطی جديد، گبيفزايند. بنابراين کودکان در روند تحول و تطور کاربری ارتباطی از فناوری

 دهند.های خود را از آشنا به غيرآشنا نيز گسترش میارتباط
کوشند های متفاوت تبلت، تلفن همراه و رايانه توسط کودک، برخی از آنان میبا شناخت نسبی کاربری

از اوليا فاصله گرفته، شخصاً با اتکا به فناوری در دسترسشان دست به ارتباط با افراد آشنا و  تا حدودی
نسبتاً آشنای مورد نظرشان بزنند و به اين ترتيب از نظارت اوليا بر چگونگی کاربری از فناوری در 

 دسترسشان، شانه خالی کنند.

 

   
 
 
 

 
های پژوهش حکايت از آن دارد که در زمينه تحول روابط ارتباطی کودک که با اتکا به يافته
دست به دور زدن خانواده خود  04نسل دهه پذيرد، معدودی از کودکان های جديد صورت میفناوری

 دهند.زده، با در غفلت نگه داشتن آنان، روابط ارتباطی مورد نظر خويش را ادامه می
ها های ارتباطی جديد از آن، با توجه به مراتبی که در روند تحول و تطور کاربری از فناوریدر ادامه

 گردد.ياد شد، برخی از شواهد گردآوری شده پژوهش ارايه می
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راه هايی مانند تبلت، تلفن هممشاهده ارتباط اوليا با اطرافيان، نخستين تجربه کودکان از فناوری
کودکان در سنين پايين با مالحظه چگونگی کاربری اوليا از وسايل فناوريشان، آيد. ورايانه به شمار می

کوشند در اين زمينه دست به تقليد از آنان بزنند. به عنوان مثال، نگارنده شاهد بود، وقتی مادر راد می
ی زکرد، راد نيز در حين باساله، پس از زنگ خوردن تلفن همراهش، شروع به پاسخ دادن به آن می 5/1

گرفت. به هايش، با برداشتن يک شيی شبيه تلفن همراه، آن را نزديک گوشی خودش میبا اسباب بازی
گوشی های تبلت وتعبير ديگر قبل از آن که کودکان به کالم مجهز شوند، متوجه وجه ارتباطی فناوری

 گردند.همراه می

 
   

 
 
 
 
 

سالگی با  2رود که کودکان پيش از شمار میماهه، نمونه ديگری در اين جهت به  15تجربه آالی 
 :گردندای خودشان، متوجه کاربری ارتباطی گوشی همراه و تبلت میهای مشاهدهتوجه به يادگيری

ماه دارد و مادرش با وجود موقعيت کامالً مناسب اقتصادی، خيلی اصرار دارد که خارج  15آال فقط »
لبی و طدارد، شغل غريق نجاتی را صرفاً به دليل روحيه جاه از خانه کار کند و با اين که ليسانس هنر
سپارد تا خودش به ماه بعد از تولّد آال، او را به نزد اقوام می 4تجمالتش انتخاب کرده است و درست 

انند ها و دايی و ممحيط )فانتزی( استخر برگردد و نوزاد بيچاره او به اين ترتيب هر روز اسير خانه خاله
گيری نهکرد و بسيار بهاتر نداشت، نبود مادر را به خوبی درک میست. آال با اين که چند ماه بيشآن شده ا

اشت و داش گوشی تلفن يا تلفن همراه را برمیکرد، خالهگيری میکرد. از همان ابتدا وقتی آال بهانهمی
لش برات تنگ شده و رو گفت، مامانش بيا آال دکرد که مامانش پشت خط هست و میبه آال وانمود می

گفت، بيا با مامانی حرف بزن، الو مامانش، الو مامانش و... و طفل بيچاره برای فرار از غم جدايی به آال می
ماه  15ها و تلفن همراه آشنا و به آن وابسته شد و اآلن که آال از مادر از سن خيلی کم، با دنيای گجت

 لفن همراه واقعی شده است! سن دارد، تنها اسباب بازی و سرگرمی او ت
دهد و چهاردست و پا يا دانم آال با اين سن کم چه طور فرق گوشی واقعی رو تشخيص میمن نمی

د و داررساند و گوشی را برمیخيز خودش را به ميز که جای قرار گرفتن گوشی همراه است، میسينه
ا، مثالً هه کرده با فشار دادن اشتباه دکمهدهد و گاهی از غفلت والدينش استفادهای آن را فشار میدکمه

تواند حرف بزند، موجبات نگرانی طرف گيرد و چون هنوز نمینيمه شب، شماره جايی را می 1در ساعت 
ها تماس گرفته شده است. به نظر آورد که چه اتفاقی افتاده که آن موقع شب با آنمقابل را فراهم می
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رحمی است و اعتياد او به اين وسايل، او را سن با اين فناوری، بیمن آشنايی اين طفل معصوم در اين 
 گيرد. با دنيايی آشنا کرده است که فرصت کودکی کردن را از آال می

 شود، غذایخورد، چون وقتی سرش به محتوای گوشی گرم میآال فقط در حضور تلفن همراه غذا می
ند، کخوابد و وقتی گريه میدست آال باشد، او میگذارند. فقط وقتی گوشی در او را داخل دهانش می

 «.کننداو را قطع می اطرافيان به جای اسباب بازی، فقط با تلفن همراه، گريه

 
 

 
 
 
 
 
 

های از سويی با تسلط يافتن نسبی بر زبان و از سوی ديگر با پيشرفت 04نسل دهه به تدريج کودکان 
ليا، دهند و مثالً با تقاضا از اوهای خود را گسترش میيتيابند، گستره فعالفيزيکی و حرکتی که می

شان )نظير مادر بزرگ يا پدر بزرگ( ارتباط کالمی کوشند تا با کمک آنان با اطرافيان مورد عالقهمی
 هايی در همين جهت هستند:برقرار کنند، موارد زير نمونه

 آريا تبلت يا گوشی داری؟ -»
 نه!
 کنی؟ت استفاده میاز گوشی مامان يا بابا -

 آره!
 چطوری؟-

 «.زنم. ديروز به عزيزم زنگ زدم، گوشيش خراب شده بودبا گوشی مامانم به خالم زنگ می
 زنی؟با گوشی مامان يا بابا به کسی هم زنگ می -»

 اوهوم.
 به چه کسی؟ -

 به هر کس که مامان بگه.
 زنی؟چه جوری زنگ می -

 رم تو اسما.می
 مگه بلدی بخونی؟ -

 نه، ولی کنار اسما عکس هست.
 همه عکس دارن؟ -

 «.نه، فقط بعضيا
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های مختلف )استفاده از تبلت به مثابه ، اوليای آنان با انگيزه04نسل دهه  تر شدن کودکانبا بزرگ
يک پرستار الکترونيک، سرگرمی و تفريح کودک، تفاخرطلبی در نزد ديگران، تسليم شدن در برابر فشار 

ها(، بعضاً نسبت به تهيه تبلت، گوشی همراه يا کودک مبنی بر خريد تبلت يا گوشی همراه و مانند آن
کنند. بالطبع کودکان از سويی با توجه به آشنا شدن با کاربری ارتباطی رايانه برای کودکشان اقدام می

به  ا گوشی همراهشانتلفن همراه و از سوی ديگر با استقالل نسبی که در جريان کاربری از تبلت ي
ساله و  5توانند شخصاً دست به برقراری ارتباط با اطرافيان خود بزنند. ويونای اند، میدست آورده
 داشتند:های خود مصاديقی از همين معنا را بيان میساله، در مصاحبه 4اميرحسين 

 زنی؟ويونا خانم، تو با تبلتت زنگ هم می -»
 کشه.تونم اسماشونو بگم... تا صبح طول میبازم دوست زياد دارم... نمی آره، به دوستام، مثالً روشا،

 هات زياد هستن؟دوست -
 «.آره! خيلين

 کنی؟می يیاهه با گوشيت چی کارامير تو ديگ -»
 .زنمزنگ می

 زنی؟به کی زنگ می -
 .عزيزم

 عزيزت رو چه قدر دوست داری؟ -
 (.دهدمیاين همه )خنده( )کودک حجم زيادی را نشان 

 پس خيلی زياد عزيزت رو دوست داری؟ -
 .آره
 زنی؟کی به عزيزت زنگ می -

 هر وقت دلم تنگ بشه.
 ری عزيزت رو ببينی؟خوب چرا نمی -
 .دوره هخآ
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 قدر دوره که هميشه بايد با مامان و بابات بری؟ يعنی اين -
 .آره
 بزنی و با عزيز جونت حرف بزنی؟ بابا به عزيزت زنگ تونی بدون مامان ویدر عوض خودت م -

 .آره
 ؟چرا ناراحت گفتی: آره -

 شه عزيزم رو بغل کنم.آخه با تلفن که نمی
 ولی بهتر از اين نيست که اصالً تلفنی هم نتونی با عزيزت حرف بزنی؟ ،تونی بغل کنیآره نمی -

 «.چرا خاله جون
طرافيان را تجربه های کالمی با اارتباطاستقالل خود در  04نسل دهه زمان با آن که کودکان هم

های تبلت يا گوشی همراهشان، به ديد فنی خود عمق با سروکله زدن و کاوش در فراز و فرودکنند، می
ا گذارد، آشنهای ديگری که فناوری مورد استفاده در اختيارشان میبخشند و با برخی از کاربریمی
  گردند.می

ساله، شواهدی در اين جهت را به  5اله، پويان، ويونا و ياس و مبينای س 5/0های پرنيای اظهار نظر
 دهند:دست می

 تلگرام چی هست؟پرنيا خانم،  -»
 .فرستنکنن و عکس شام و اينا رو میيه چيزيه که برای هم تايپ می

 به نظرت تلگرام چيز خوبيه؟ -
 .رهآ

 چيز خوبيه؟ ، تلگرامکنیخوب برای چی فکر می -
 .«رنکجا دارن می کنن.کار می دونی دارن چیمی ز حال همديگه خبر داری.مثالً ا

 آپ چيه؟دونی تلگرام و واتسمی آقا پويان تو -»

 آره.

  چيه؟ -

 «.کننمی باهاش چت
 کنی؟ها رو هم خودت نصب میآهنگگفتی  -»

 آره.
 از کجا؟ -

 کنم.نصب میرم بازار از همون جايی که بهون گفتم... از بازار. همش می
 شناسی؟اين برنامه رو می -

 آره، واتس آپه!
 هات، پرسيدم گفت که تلگرامه.ولی من از يکی ديگه از دوست -
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 دونه، اشتباه گفته.نه، اون نمی
 «.زنم به دوستام ديگهبا همون زنگ می

ن همراه و فحساب و کتاب از تبلت، تلهای احتمالی کاربری بیبرخی از اوليا جهت جلوگيری از آسيب
کنند، اما برای ارضای طبع نوطلب فرزند، اجازه استفاده رايانه، برای کودکشان، وسايل اخير را تهيه نمی

دهند. بالطبع در شرايط تر خانواده را به او میاز تبلت، گوشی و رايانه خودشان يا خواهر و برادر بزرگ
رش الزم را گفته، گستهای وسايل پيشربریهای کودک و شناخت وی نسبت به ساير کااخير نيز ارتباط

 کند:پيدا می
 هات زنگ بزنی؟تونی مثالً با تبلت به دوستمی -»

 نه، ولی برام يه پيامايی مياد.
 از کجا مياد؟ -

 دن.ده، دوستام برام پيام میها تلگرامشو میمامانم بعضی موقع
 فرستن؟توی تلگرام برات چی می -

گن... دوستای مهدم ام میجونم، تولدت مبارک... مثالً دوستای توی خونهگن دوست مثالً می
گن تولدت مبارک محبوبه جون... آخه ام اينا... مثالً میگن... دوستای مثالً پسرخاله و دختر خالهنمی

 ديشب تولدم بود.
 ساله(. 4)محبوبه، « مبارک باشه عزيزم -
 اينستاگرام هم داريد؟ -»

 ن.ياس: آره دارم م
 مبينا: منم دارم. 

 کنيد؟با اينستاگرام چه کار می -
 کنيم.مبينا: عکس مردمو نگاه می

 اينستاگرام چه طوری هست؟ -
 ياس: مثه بازيای تکنولوژيه.

 بازی تکنولوژی يعنی چی؟ -
)مصاحبه با ياس و مبينای « کننفهمی چه کار میزنی و میری توشون با مردم حرف میمبينا: می

 .ساله( 4
سازی برای کاربری مناسب فرزند از به همين ترتيب برخی از اوليا به تدريج دست به فرهنگ

 زنند:های ارتباطی جديد میفناوری
 ری؟ويونا، تو توی تلگرام بابات می -»

 آره.
 ده؟بابات بهت اجازه می -
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 رم ببينم معلممون چی گفته.رم که تو دوستاش، مینمی
 هام نرو؟بهت گفته توی دوست -

 دونم.نه، خودم می
 دونی؟ازکجا می -

 ساله(. 4)ويونا، « گفتم که خصوصين اين چيزا
های ارتباطی جديد، کودکان متوجه کاربر فناوری 04نسل دهه در روند گسترش ديد فنی کودکان 

بين  میزمان با امکان ايجاد رابطه کالهايی نظير تبلت، تلفن همراه و رايانه، همشوند که فناوریمی
 زمان آنان را نيز محقق سازند.ها و اطرافيانشان، از اين قابليت نيز برخوردار هستند که رابطه غيرهمآن

های اخير به سبب آن که کودکان پيش دبستانی با نگارش آشنايی کافی را ندارند، غالباً به صورت ارتباط
 ذيرد. پتوسط اطرافيان صورت میارسال صوت، ارسال شکلک )ارتباط استيکری( و يا نگارش پيام 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دهند:هايی در همين جهت را به دست میساله، نمونه 4ساله، حسين و عبدالرضای  0بيانات مهربان 
 با تلگرام يا اينستاگرام آشنا هستی؟ -»

 آره.
 تلگرام و اينستاگرام چی هستن؟ -

 شه باهاش عکس گذاشت و حرف زد.می
 هات حرف بزنی؟با دوست تو توی تلگرام بلدی -

 فرستم )دايی مهربان در خارج از کشور هست(.می برا دايی اميرحسين صدا
 کنی؟می ديگه چه کارهايی -

 «.ذاره، خودم بلد نيستممی اينستا دارم، ولی مامانم برام عکس
 کنی؟کنی؟ چه طوری چت میتوی تلگرام با چه کسانی چت می -»

ا زنيم. يفرستن، با هم حرف میفرستم، اونا هم واسم صدا میخالم، بابام، مامانم. واسشون صدا می
 . «فرستم که دلش واسم تنگ نشهفرستن. منم عکسمو واسه خالم میواسم عکس حيوون و اينا می



  41 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 کارت داره؟تبلتت سيم -»

 آره.
 تونی باهاش زنگ بزنی؟يعنی می -

 آره.
 زنی؟کسانی زنگ می به چه -

امانم، زنم با منيش تازه به دنيا اومده زنگ میبه بابام، به خاله جونم، به عموهام، بعد به عمم که نی
 پرسيم... .نيش میاز نی

 دونی چيه؟تلگرام می
 آره.

 چه طوريه تلگرام؟ -
فرستم، ه، بعد اونا رو میآراستيکر می زنم، بعد يه عالمهرم اون پايين اون صورت رو میببين مثالً می

 اون قدررر استيکر با حالی داره.
 مثالً چه استيکرهايی؟ -

 خنده، بعد ماشينو اينا يا مثالً اون جوجه که قلب دستشه.استيکر خرسو که می
 فرستی؟اين استيکرها رو برای چه کسانی می -

 دوستام.
 تونی براشون چيزی بنويسی بفرستی؟اون وقت می

 تونم بنويسم.ز نمینه من که هنو
 تونی بفرستی؟صدا چی صدا می -
 طالع است(.اشه )کودک از توانايی فرستادن صدا در تلگرام بیشه فرستاد، ولی مثالً عکس میببين صدا نمی 
 فرستی؟تو عکس هم می -

 آره.
 هايی؟چه عکس -

 «.فرستم برا خاله جونمگيرم میمثالً از خودم عکس می
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زمان آنان با زمان يا ناهمتر شده، تماس همبيش 04نسل دهه در ادامه گستره ارتباطی کودکان 
 شود.تر میدوستان مهدکودک و پيش دبستان خودشان بيش

 اند:های خودشان شواهدی از اين معنا را به دست دادهساله، در مصاحبه 4های نيکا و ر
 نيکا تلگرام و اينستاگرام داری؟ -»

 تلگرام دارم.
 اينستاگرام نداری؟ -

دونم چيه )عالمت اينستاگرام را به او نشان دادم وگفت دارمش، ولی يادم نيست چه دارم، ولی نمی
 جوريه(.

 کنی؟با تلگرام چه کار می -
 دم، مثالً دوستام و کل پيش دبستانی رو دارم.خوام پيام میبه کسايی که می

 گروه داريد؟ -
 ها، گروه مادرا و مامانيمو و عمم و اينا رو دارم.آره، گروه بچه

 ی؟دکنی، به جز اين که پيام بدی، بلدی بنويسی يا صدا و ويس میبا تلگرام ديگه چه کار می -
م و ها بلد نيستن بنويسن، چون کالس اول نيستيدم. بلد نيستم بنويسم. هيچ کدوم از بچهويس می

 بلديم. ها رونوشتن بلد نيستيم، فقط صدا
 بلدی عکس بگيری و بفرستی؟ کنی با تلگرام،ديگه چه کار می -

 فرستم.آره. از عکس ميام تو تلگرام و می
 فيلم هم بلدی بگيری؟ -

 آره.
 فرستی؟چه عکس و فيلمی می -

وه ی دوستام، چون همه تو گرمثالً عکسای تولدمو و فيلماشو واسه دوستم فرستادم، يعنی واسه همه
 هستن.

 ها رو بفرستی؟ها و فيلممامانت مشکلی نداشت که عکس -
 «.نه، ازش اجازه گرفتم
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داشتند که آنان پس از مدتی کاربری از تبلت، گوشی های خود بيان میبعضی از کودکان در مصاحبه
ا خود کنند تو رايانه اوليا و سپس کاربری از وسايل شخصی خودشان در اين جهت، به تدريج سعی می

زير بار نظارتی اوليايشان کنار بکشند و آن گونه که دوست دارند يا دوستان مهد کودک و پيش را از 
کنند، رفتار کنند و مثالً دايره ارتباطی خود را از آشنايان و اطرافيان، به افراد ها پيشنهاد میدبستانی آن

 غيرآشنا نيز گسترش دهند:
 تو تا حاال برای کسی چيزی فرستادی؟ -»

 تونم يه آدمکی برای عمه بفرستم، بعدشم گفت باشه، بعد فرستادم.مینم پرسيدم از ماما
 گيری؟میيعنی از مامانت اجازه  -

 بله.
 تا حاال بدون اجازه هم کاری انجام دادی؟ -

 «.آره!

 
 

 
 

 
بيش از پيش متوجه دوستان مهد کودک، پيش دبستانی و يا  04نسل دهه در اين مرحله، کودکان 

کوشند ضمن تبادل تجربه با آنان، مشکالت فنی خود در جريان کاربری شوند و میمحله خود می کوچه و
 های ارتباطی جديد را حل کنند.از فناوری

 كودک نفس به اعتماد افزایش -2-4

شناختی خاصی است که فرد در اثر تجربه و کسب موفقيت در اعتماد به نفس يا خودباوری ويژگی روان
 ختلف به دست آورده، نسبت به موفقيت خود در حل مسايل فرارو، اعتماد، اطمينان و باور دارد.های مزمينه
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 گيری اعتماد به نفس يا باور خويش، خانواده است.نخستين بستر شکل
در صورتی که روابط عاطفی کودک با اوليا و خواهر و برادرانش روابطی مناسب باشد و اوليا ضمن 

رسد که مناسب فرزندشان، تربيتی منطقی را بر فرزندشان اعمال کنند، وی به اين باور میتغذيه عاطفی 
خودش را فردی مثبت و ارزشمند ارزيابی کند. بالطبع اگر اوليای کودک روابط عاطفی مناسبی با فرزندشان 

برخی از  هگردد. به اين معنا کگيری اعتماد به نفس در کودک با مشکل مواجه مینداشته باشند شکل
ها به دليل داشتن بعضی از اعتقادات خرافی )نظير بدقدم دانستن فرزندی که تولد وی با يک خانواده

ق طال در صددخسران برای خانواده توام بوده است(، يا احساس ناکامی يکی از اوليا )نظير مادری که 
 ت، ولی تولد فرزند نيز روابطگرفتن بوده است، اما با باردار شدن، از تصميم خود منصرف گرديده اس

کنند مخدوش وی با پدر را بهبود نبخشيده است( با ديد منفی و احساسی از طرد با فرزندشان برخورد می
 که اين شرايط ناايمنی روانی را برای کودک به دنبال دارد.

مادری که  ردر بعضی از مواقع نيز ممکن است اوليا، برخوردی نوسانی با فرزندشان داشته باشند )نظي
ک های زندگی، کودهای زندگی قربان صدقه فرزندش رفته، ولی در فرودبه دليل ضيق نفس، در فراز

سازد(، در اين حالت نيز ناايمنی روانی ايجاد شده برای های روانی خويش میخود را عرصه تخليه تنش
 گردد.ه خودش میفرزند، مانع از احساس استقالل روانی و اعتماد به نفس و خودباوری وی ب

گردد. گيری و تقويت يا تضعيف اعتماد به نفس کودک، به شرايط محيطی او باز میدومين بستر شکل
آورد و به اين معنا که وجود فضايی ايمن که امکان کسب تجربيات مختلف را برای کودک فراهم می

اد به يط اخير به افزايش اعتمکند، شراهای مختلفی را تجربه میکودک در جريان اين تجربيات، موفقيت
انجامد، اما در شرايطی که کودک تجربيات ناخوشايندی در محيط زندگی اطراف خويش نفس کودک می

 داشته باشد، اعتماد به نفس کودک ممکن است به سادگی جای خودش را به عدم اعتماد نفس بدهد.
ه و سبی با اوليای خويش داشتاگر با اين پيش فرض با کودک برخورد کنيم که شرايط عاطفی منا

تغذيه عاطفی مناسب او، خودباوری اوليه کودک را برای وی رقم زده است، کودکان در برخورد با 
 های ارتباطی جديد تجربيات مثبت و منفی متعددی را از اين ره گذر کسب خواهند کرد.فناوری

ان مهدکودک که در يک مهد، دهند، در مقايسه دو گروه کودک( گزارش می2414و همکاران ) 1پيپ

ن شد، کودکاشد و در مهد ديگر اين کار انجام نمیفيزيکی کودکان کار میهای بدنی و روی تمرين
دادند، اما ی را در خود نشان میتربيش، اعتماد به نفس تربيشمهدکودک نخست به دليل کفايت بدنی 

دکان يابی کوهای ارتباطی جديد، برتریز فناوریتوان اظهار داشت، کاربری اهای اخير، میبا وجود يافته
ران يابی کاربهای جديدی برای برتریپيش دبستانی را از عرصه مسايل جسمانی فراتر برده، عرصه

 خردسال گشوده است.
ها، فنی شدن کودکان پيش دبستانی در مواردی مانند يادگيری فعال کودکان در ارتباط با فناوری

ها در فضای مجازی، ها، تهيه عکس و توليد دابسمش و به نمايش نهادن آناوریجريان کاربری از فن

                                                           
1. Pape, N. 
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توانند اعتماد به اندازی يک گروه و اعمال مديريت برآن، از جمله مواردی هستند که در مجموع میراه
ای تربيتی يها را ارتقا دهند، اما اگر اوليا، اوليای پيش دبستان و اولنفس و خودباوری کودکان کاربر فناوری

ند، ها نداشته باشکودکان در جامعه، بسترسازی فرهنگی الزم را برای کاربری بهينه کودک از فناوری
آنگاه ممکن است کودکی که با اعتماد به نفس الزم در خانواده رشد و تعالی يافته است، در برخورد با 

اس ها روبرو گرديده است، احسها با آنیها و پويانمايهای ديجيتالی، کارتونهای مختلفی که در بازیالگو
ت، بلکه اش نيسهای مورد عالقهکند رفاه اقتصادی، زيبايی و توانمندی وی نه تنها در سطح و اندازه الگو

ر هايی که دبودن خويش از الگوشود، در اين صورت کودک با ادراک عقبهرگز به آن نزديک نيز نمی
کفايتی، کهتری و عدم اعتماد به نفس را به بی اند، احساسی ازشده انگيزی طراحیاشکال و ابعاد شگفت

 آورد.دست می
ها در اگر در اين قسمت کودکان خردسالی را در نظر بگيريم که تجربيات آنان در برخورد با فناوری

ب مناس شان مثبت واثر بسترسازی فرهنگی اوليا، اوليای مهد و پيش دبستان و اوليای فرهنگی جامعه
بوده است، بالطبع شرايط اخير موجبات ارتقای خودباوری و افزايش اعتماد به نفس کودکان کاربر 

 ها را در پی خواهد داشت.فناوری

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساله( 4)مهناز، 

 
های ارتباطی جديد، کودکان کاربر فناوری 04نسل دهه در بررسی ميدانی انجام شده در سطح کودکان 

اندازی اهها يا رتر شدن در اثر سروکار داشتن با فناوریيادگيری فعال خويش يا فنیبا طرح مواردی مانند 
تقيم يابی، به شکل مسو تصدی يک گروه و يا توليد يک محتوا و عرضه آن در سطح فضای مجازی يا ايده

 افته است.قا يگفته، ارتاند که اعتماد به نفس آنان در جريان انجام موارد پيشيا غيرمستقيم بيان داشته
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های خويش با اشاره به يادگيری و در مصاحبه ،ساله 4روژينای عليرضا و ساله و  5های محمدطا

ها برای آنان محقق شده است، افزايش اعتماد به نفس آموزش فعالی که در جريان کاربری از فناوری
 نهند:خويش را به معرض ديد می

 بازی کنيم؟ اتاق با گوشیميای با هم بريم اون  -»

 .آره. يواشکی بريم اميرحسين و ريحانه نفهمن )درگوشی( 
 چرا نفهمن؟ -

 کنن ديگه. خب ميان شلوغ می
 کنيم عوضش.ب با هم بازی میوخ -

 ای نيستن... .خوام. اونا که حرفهنمی
 اوه، اوه، دشمنات اومدن. -

 ترکونم شون.جی میوايسا اآلن با آرپی
 جی؟آرپیچرا  -

 ميرن. می تربيشتره. خب تيرش گنده
 چه تفنگی استفاده کنم.از دونم ا رو بلدی. من نمیهخوش به حالت اين -

 .. .دونستم.من از اولش می
 ب حاال بريم با اون بازی تفنگيه بازی کنيم.وخ -

 شی.بلد نمی ها.ترهاون سخت
 تو خودت از کجا ياد گرفتی؟ -

 دم ديگه.من از اولش بلد بو
 کنه؟ها میات هم از اين بازیدختر خاله -

 ها... . کنه. اون بهم ياد ندادهدونم. ولی بابام بازی مینمی
 !حمله کردن ،اوه ،اوه -

 شون يا کالشينکف.جی بکشمبذار ببينم با آرپی
 شون چيه؟فرق -

 خب تفنگن ديگه. 
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 و بلدی؟ر از کجا اسماشون -
 .«خودم هميشه بلد بودم

 ی( آميرزاسازتونم بازی )کلمهدونم چرا نمینمی ن من يه مشکلی با گوشيم پيداکردم،عليرضاجا -»
 تونی کمکم کنی؟نصب کنم. شما می رو

 ديتش کنی.بازارت قديميه. بايد آپ کنم. حتماًبده درست می ،آره خاله

ديت کردن و نصب م به آپای اقدابه طرز ماهرانهاو را به دست عليرضا سپردم.  م)تلفن همراه خود
 بازی کرد(.

  ها!وای عليرضا تو خيلی ماهری -

نا. گچی. البته همه میگه من اوستام تو همهبزرگم میمامان ،خندد( آره خالهمیعليرضا )در حالی که 
 برات انتقال دادم تو رمت.  ،حافظه گوشيتم پره ،راستی خاله

 ؟رو از کجا ياد گرفتی اهببينم تو اين چيز -

 از بس کار کردم ديگه خاله. 

 ؟ ن، يعنی شما موبايل داریآها -

دن. البته خودم تبلت دارم به اين بزرگی )با دستش مامان و بابام موبايل دارن به منم می نه خاله،
 .«کنمبازی می تربيشدهد(. با تبلت خودم اندازه را نشان می

 هات از کجا ياد گرفتی؟گری رو برای بازیهای آرايشروژينا تو مدل -»
 دونم مثالً بايد لژ )رژ( لب ور داريم، بزنيم به لبش.می
 فهمی کدوم رنگ رو بزنی يا چه مدل آرايشی رو انتخاب کنی؟از کجا می -

 «.آخه سليقم خوبه، لباسمم خودم انتخاب کردم
فنی نسبی نظير کاربری از تبلت،  مصاحبه شده، با توصيف توانايی 04نسل دهه برخی از کودکان 

تلفن همراه و اينترنت، ورود در فضای مجازی و پياده سازی محتوای مورد عالقه که به افزايش خودباوری 
انجامد. اظهارات زير کنند که به افزايش خودباوری آنان میانجامد، در عمل از شرايطی ياد میآنان می

 ساله است: 4ها و هيراد طاساله و  5متعلق به اميرحسين و ويونای 
 ری؟ میتوی اينترنت هم  -»

 شه بازی دانلود کرد.نمیآره، بدون اينترنت که 
 چرا؟ -

 های بهتر پيدا کنم.تونم بازیمیچون اونجا 
 کنی، چه احساسی داری؟میوقتی بازی  -

 «.دوست دارم برنده بشم
 کردی؟... خوب اون موقع با تبلتت بازی می -»
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گفت رو هم روش کردم... بعد همينايی که خاله میکردم... برنامه نصب میوش بازی نصب میر
 «.شد نارنجیشد، میزدی سبز با قرمز، قاطی میداشت... می

 کنی؟میآقا طاها تو به جز بازی، ديگه با تبلتت چه کار  -»
 هيچی، همه کارتونام هم که تو فلشه.

 بينی؟نمی پس ديگه تو تبلتت کارتون -
 نه ديگه.

 کنی؟میهات رو تو چی نگاه پس کارتون -
 کنم.میزنم به تلويزيون نگاه می
 ديدی؟میقبالً همش تو تبلت کارتون  يعنی -

 داد.نمیکردم، تبلتم رو میانقدر هيجان کارتون داشتم که حتی سر تبلت با مامانم دعوا 
 داد؟نمیچرا  -

لت های من، تبريخت ديگه و به خاطر کارتونمیهای خودش رو هم ريخته بود، بايد تو تبلت برنامه
 «.ديگه جا نداشت

 شود(.کنم تا روی سايت دنبال اسپايدرمن بگرديم، ولی بازی باز نمیهيراد را کمک می»)
 هايی داری؟ديگه چه بازی -

 تيم که دارم.من اَونجر بلدم، مرد عنکبو
 کنی؟هات رو خودت دانلود میبازی-

 ی رديفای تبلتم پُر پُر شد، هيچی نمونده که برم دانلود کنم.همه
 کردی، بعد پُر پُر شد؟آهان، پس خودت دانلود می -

 «.آره، هيچی ديگه جا نيست

در ارتباط  دهد، ترس از فناوری و اضطراب رايانه که از عاليم شايع( گزارش می2441) 1گوندوز

گردد که علت اين امر را بايد در ها است، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمیساالن با فناوریبزرگ
های ارتباطی پيشرفته ديد، حال آن که افراد سروکار داشتن کودکان خردسال از بدو تولدشان با فناوری

ها وریحال حاضر ندارند، با فنا سال به دليل آن که تجربه مشابهی همچون کودکان پيش دبستانیبزرگ
 کنند.ها را میاحساس غريبه بودن و در نتيجه ترس از آن

دادند که آنان به فرض يک گروه مصاحبه شده گزارش می 04نسل دهه در برخی از موارد کودکان 
 اند و يا مدير يک گروه تلگرامی هستند.انداختهتلگرامی را راه 

پيش از ورود به دبستان )و يا حتی بعد از ورود به دبستان( غالباً از سوی  بالطبع کودکانی که در سابق
اندازی يک گروه مستقل يا تصدی بر آن، از شرايط بهتری  شدند، با تجربه راهساالن جدی شمرده نمیبزرگ

 گذارند.بتری را در قياس با نسل اوليای خويش، از خود به معرض ديد برخوردارند که اعتماد به نفس بيش

                                                           
1. Gunduz, S 
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 ماهه صورت پذيرفته است: 14سال و  2مصاحبه زير با هلمای 
گر: من به دليل کم بودن سن هلما، جاهايی از مادرش کمک گرفتم که اين توضيح پژوهش»)

 اجتماعی جزو -ام. الزم به ذکر است که خانواده هلما به لحاظ اقتصادیاطالعات را در پرانتز نقل کرده
 تر از حد متوسط جامعه هستند(.ناقشار پايي

 خاله تبلت داری؟ -
 اوهوم تبلت آبجيه.

 کنه؟  چند وقته که هلما از تبلت استفاده می -)
 ماهه(. 4يا  5حدوداً 

 کنی؟با تبلت بازی می -
 آره.

 کنی؟چی بازی می -
 ره تو بازیمیکنه و هايی نت رو روشن می)مکث( پو. )هلما همه چيز بازيش رو بلده، حتی يه وقت

 خره(.سکه و اين طور چيزها رو می
 کنی خاله؟با پو چه کار می -

 بازی.
 دی؟بهش غذا هم می -

 گيرم )منظور هلما اسکرين شات هست(.آره. ازش عکسم می
 هايی بازی کردی؟ديگه با تبلت چه بازی -

 خته(.ماشين بازی )سکوت( )هلما فوتبال هم بازی کرده، اما بازيش برای هلما س
 دوست داری خاله؟ تربيشکدومشون رو  -

 ماشين.
 کنه؟بازی می چه قدر)هلما روزانه  -

 ترکمحدوداً يک ساعت يا 
 دين؟بازی کنه، بهش اجازه می تربيشاگه هلما بخواد  -



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل14

 تونه بازی کنه(.نه ديگه، نهايتاً يک ساعت می
 دی؟ هلما آهنگ هم گوش می -
 دهد.هلما سرش را به عالمت مثبت تکان می 
 با هندزفری يا بدون هندزفری؟ -

 سکوت. 
ده و هم بدون هندزفری. ولی به تقليد از زهرا کنه، هلما هم با هندزفری آهنگ گوش می)فرقی نمی
 گذاره(.سالشه، گاهی هندزفری می 4خواهرش که 

که برود ها عکس به  قسمتادم و گفتم ها؟ )گوشی خودم را دست هلما دبلدی بری تو عکس -
 ها(.درست رفت توی گالری عکس

 بلدی عکس بفرستی؟ -
 کند(. )هلما نگاهم می

 فرسته(.گه و بعد عکس میفرسته، البته اول به من می)آره، هلما با تلگرام عکس می
 بلوتوث چی؟ -)

 نه، اون رو بلد نيست.
 شير ايت چی؟ -

 تونه بره توش، ولی با اين همه با کاربردش خيلی آشنا نيست.میدونه چيه، ولی به اسم نمی
 ده؟گوشی زنگ بخوره، جواب می -

 زنه تا من بيام.آره، واسه خودش حرف می
 ديگه چه چيزهايی بلده؟هلما  -

وال کنه تا ياد بگيره و خيلی سکالً همه چی رو بلده و اگر هم بلد نباشه، خودش اون قدر پيگيری می
 سه.پرنمی
 بلده باهاش کار کنه؟ اينستاگرام چه طور، -

 .(های مختلف رو نگاه کنه، بلده يا اليک کنهدر حدی که بره توش و بره صفحه
 هلما، خاله بلدی بازی بريزی تو تبلتت؟ -

 اوهوم.
 چه جوری؟ )گوشی خودم را دستش دادم و گفتم از کجا؟( -

 دهد(.نشان میاز تو اين و اين )آيکون بازار و اينترنت را 
 خودش بلده بره توی اينترنت و بازی سرچ کنه؟  -)

 گه، خودش فقط بلده بره تو بازار و بازی بريزه.گيريم، واسه همين مینه، ديده ما از اونجا می
 هايی دوست داره؟چه بازی تربيش -

 های پسرونه، مثل ماشين بازی رو دوست داره.بازی تربيشدونم چرا، ولی نمی
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 ريزه، راضی هستيد؟هايی که تو تبلت میشما از بازی -
 نم.کوقتا حواسم هست که بازی بدی نصب نکنه، ولی اگه نصب هم کنه، من پاکش می تربيشآره، 

 ای؟مثالً چه بازی -
 مثل اين بازيه که بچه به دنيا ميارن.

 کنيد؟اگه نصب کنه، دعواش نمی -
 ماهه(. 14سال و  2)هلما، « (خوب نيستنگم که اينا نه به اون صورت، ولی می

 يعنی طناز خانم تو واقعاً مدير يه گروه هستی؟ -»
 بله )با خنده(.

 خوب! چه قدر -
 مگه تو سواد داری؟

رو  دن. فارسیبله دارم، انگليسيم بلدم اِی بی سی دی... رم کـــامل بلدم... تو مهد به ما ياد می -
 هم بلدم، الف ب پ ت... .

 آفرين... چه باهوش.
 گذاری؟حاال تو به عنوان مدير چه چيزهايی تو گروهت می -

 ساله(. 4)طناز، « کنم... عکس... عکسای مهد و شعرای انگليسیمن واسه بقيه فيـــلم شِيير می
ها با استفاده از تبلت يا تلفن شدند که آن، يادآور می04نسل دهه  برخی از کودکان مصاحبه شده

ايشان ههای مختلف دست به تغيير دادن يا ويرايش عکسخود عکس گرفته و يا با استفاده از برنامههمراه 
گذارند. تهيه دابسمش و گذاشتن آن در فضای مجازی، ها را در فضای مجازی به نمايش میزده، آن

طبان اهای کودکان در فضای مجازی است که ممکن است با استقبال مخنمونه ديگری از عرضه توليد
 نيز مواجه شود.

های های خود به ترتيب از تهيه عکس و تغيير عکسدر مصاحبه ،ساله 4های ساله و طا 0مرضيه 
 اند:های مربوطه ياد کردهتهيه شده با نرم افزار

 کنی؟کار میه ديگه با تبلتت چمرضيه خانم تو  -»

 دارم.ون میشگيرم و نگهريم بيرون از چيزای خوشگل عکس میموقع می هر

 کنی؟کار میه شون داشتی باهاشون چنگهکه بعد  -

 شايد از تلگرام فرستادم تا همه ببينن.
 م داری؟ه تبلتت تلگرامتوی تو  -

 مامانم داره. ،نه
 کنن؟کار میه ديگه با تلگرام چ -

 «.ده از تلگرامبهش پيام می ،موقع مربی مهدمون با مامانم کار داره هر

 راستی اين عکس رو ببيبن. »... 
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 اِ اين کيه؟ -
 سعيد داييه ديگه.

 )طاها عکس دايی خودش را به شکل دختران درست کرده بود(.
 ها رو اين طوری درست کنی؟اِ پس تو بلدی عکس -

 «.آره، فقط بايد عکس بندازی از دخترها، نه فقط از پسرها که اونا رو دختر بکنی
 د:انشان به شرح زير از تهيه دابسمش سخن گفتهساله نيز در مصاحبه 4های ساله و طا 0آوينای 

 بينی يا کم؟آوينا تو کارتون زياد می -»
 خوابم. کنه، ديگه میبينم، وقتی مامانم تلويزيون رو خاموش میزياد می

 ... ببين يه عالمه دابسمش دارم.
 دابسمش يعنی چی؟ -

 دابسمش دارم ديگه.
 ه بهم ياد بدی يعنی چی؟شمی -

 رقصن ديگه. هندی می
 تنها تنهايی؟ ،يعنی خودت دابسمش درست کردی -

 ذاری تو تلگراما.سازی و میزنی و دابسمش رو میدابسمش رو می .آبجی کنارم بود
 گذاری توی تلگرام. آهان، اداشو در مياری، می -

 آره.
 ديد؟ی خودتون رو به من نشون میهادابسمش -

ايش هآره )آوينا تعداد خيلی زيادی دابسمش داشت که به من نشان داد، او در ضمن نمايش دابسمش
 «.کرد(آنان را پيش خودش تکرار میهای به من، حرف

 طاها اين برنامه ساخت فيلم چيه؟ -»
 کنم.میها و آهنگ کليپ درست باهاش با عکس

 مثل چی؟ -
 تر و خودش را درست کرده بود(.هايی از پدر، مادر، برادر کوچکمثالً نگاه کن )طاها کليپ

 طاها اين کليپ چه معنی داشت؟ -
 بعدش نگاه کن، دابسمش رو ساختن.  اينو ببين و

 پس بلدی با اون کار کنی؟ -
 «.خونیمیگيری و با آهنگ میآره. از خودت فيلم 

ند ااند، يادآور شدهدر موارد ديگری کودکان با الهام گرفتن از آنچه در فضای مجازی با آن مواجه شده
ساله با ديدن  4اند. مثالً الناز اندازی کار جديدی برآمده راه در صدداند، ای که يافتهکه برمبنای ايده

 خواهد وقتی که بزرگ شد، از ترکيه لباس بياورد و سالن مد بزند.داشت، او میهای مد، بيان میسايت

file:///C:/Users/vansan/Desktop/تکالیف%20کلاس%20.تحول%201/ی%20خودتون%20رو%20به%20من%20نشون%20می%20دید؟
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فروزن  -زدههای مطرح شده برای کودکان )نظير السا در پويانمايی يخبه همين ترتيب برخی از الگو

يه شخصيت مقتدری از يک زن، اعتماد به نفس جنسيتی کاربران ا(، با اريانمايی شجاعيا مريدا در پو –
 دهند.مؤنث خويش را افزايش می

 
   

 
 
 
 

نمايد، پناه جستن برخی از کودکان به الگوهايی نکته ديگری که تذکر آن در اين قسمت مفيد می
فس آنان را استحکام بخشند. به عنوان مثال، نتوانند اعتماد به نفس متزلزل است که به شکل بالقوه می

داشت، او پس از مواجه شدن با کارتون پاندای ساله که دختری چاق است، در مصاحبه خود بيان می 4
س کند و مادر نفگيری ديگران به خودش توجه نمی فوکار، با الگو قرار دادن وی، ديگر به ايرادکونگ

ت، دخترش با اين استدالل که پاندا هم چاق هست، رژيم ساخهم در مصاحبه خودش خاطرنشان می
 غذايی خودش را کنار نهاده است:

 کنی؟سالم عزيزم، شما کارتون نگاه می -»
 بله.

 دوست داری؟ تربيشخوب، بگو ببينم کدوم کارتون رو از همه  -
 فوکار.پاندای کنگ

 به نظرت چرا اين قدر اين کارتون برات جذابه؟ -
 فوکار مثل خودم تپل و چاقه، خيلی هم بامزه هست.نگآخه پاندای ک

 يعنی فقط چون مثل خودت تپله، دوستش داری؟ -
 آره ديگه، جفتمون عاشق غذاييم.

 فوکار رو خيلی دوست داری؟آهان، خوب شما، کدوم قسمت از کارتون پاندای کنگ -
 رو خيلی دوست دارم.خوره اووم اونجا که آخر کارتون شِن )شخصيت شرور داستان( شکست می

 چه چيز شکست شن برات جذابه؟ -
تونن بکنن، ولی آخر هايی که چاقن، تنبلن و هيچ کاری نمیکنن که بچهاووم، آخه همه فکر می

 شن.ده، بعد همشون ضايع میکارتونش پاندا شن رو شکست می
ی که همه تعجب آهان، شما هم دوست داری بزرگ که شدی مثل پاندا يه کار بزرگ انجام بد -

 کنن يا به قول خودت ضايع بشن؟
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خوام بزرگ که شدم برم اش هم میگن تو تنبلی تازههام نمیاوم آره، اين جوری ديگه دختر خاله
فو ياد فوکار پاندا( کنگکرد، از استاد شيفو )استاد کنگفوکار اونجا زندگی میکشوری که پاندا کنگ

 بگيرم.
 ل کدوم کشوره؟فوکار اهمگه پاندا کنگ -

 کنه.دونم که خارج زندگی میدونم، ولی مینمی
 خارج يعنی کجا؟ -

 يعنی يه جايی که تو ايران نباشه.
 فوکار توی خارج هست و توی ايران نيست؟دونی پاندا کنگخوب از کجا می -

روک کتونن مثل کنه قشنگه. همه توی شهر میآخه معلومه ديگه. جايی که پاندا توش زندگی می
هر آهنگ تونه توی يه شها در کارتون( آهنگ بخونن و برقصن، اينجا که کسی نمی)نام يکی از شخصيت

 بخونه و برقصه.
کرد و تا آخر آهان، پس شما هم دوست داری وقتی بزرگ شدی، بری جايی که پاندا زندگی می -

 جا زندگی کنی؟عمرت اون
 آره خيلی.

 کنی؟ارتون با مامان و بابا هم صحبت میخوب قشنگم، شما درباره اين ک -
 گم، ببين فقط من چاق نيستم، پاندا هم چاقه.آره زياد، مثالً به مامانم می

... 
 :ادامه مصاحبه با مادر نفس

ه که کندليلش رو هم اين طور عنوان میو  فوکار دارهی زيادی به کارتون پاندای کنگنفس عالقه
وکار( چاق و عاشق غذا هستيم. نفس از وقتی که اين کارتون را نگاه فس و پاندای کنگهر دوی ما )نف

کنار گذاشته و مجدداً شروع به پرخوری کرده و ديگه از اين که مقداری  اش روکنه، ديگه رژيم غذايیمی
م کنم فو ثبت نااضافه وزن داره، ناراحت نيست. نفس به تازگی از من خواسته تا اون رو در کالس کنگ

ما است، نفس را از اين کار منع کرده، ورزش پسرانه و پر خطر ه فو يکبه اين دليل که کنگ که پدرش
 .«در اين مورد در حال اصرار و پافشاری هستنفس نااميد نشده و همواره 

 كودكان علمی كنجکاوی تحریک -2-5

کشانده، آن را در دوران گران بررسی خويش درباره کنجکاوی را به پيش از تولد نوزاد برخی از پژوهش
های تطبيقی به دست آمده از مطالعات تجربی انجام اين، با توجه به يافته اند. عالوه برنوزادی ادامه داده

 ند.اها نيز در جهت تبيين هر چه بهتر مسأله کنجکاوی بهره جستهگرفته روی حيوانات، از اين داده
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تريکی دهند که فعاليت الکاند، نشان میکه درباره جنين انجام شدههای الکتريکی نگاریمطالعه موج»

آيند. شانژو بر اين باور است که مغز جنين، مشابه امواجی است که در خالل خواب متناقض به دست می
و پايداری  های نورونیفعاليت ارتجالی و سپس برانگيخته سيستم عصبی، در پديدآيی جنبی شبکه

رد. اين فعاليت ارتجالی، نشان دهنده يک برانگيختگی درونی است که در خالل سيناپسی مشارکت دا
های ناشی از تعامل با دنيای برونی پس از کند که محرکزندگی درون رحمی، همان نقشی را ايفا می

 (.1414)دادستان،« گيرندتولد برعهده می
د رای فعاليت طبيعی خودش، نيازمنآيد، وی معتقد است مغز آدمی بگونه که از بحث شانژو برمیهمان

ان های طبيعی به ميزها است. از سوی ديگر، به دليل آن که جنين از محرکتحريک شدن توسط محرک
های محيطی را جبران کرده، خود را بسياری دور است، مغز وی با تحريک درونی خويش، کمبود محرک

 دارد.در حالت تعادل نگاه می
-های نوزادان مطرح شده است. زيرا خوابديدههای جنين، در مورد خوابديدههاستداللی مشابه خوابديد

( در همين رابطه 1414سال است. دادستان )های افراد بزرگهای نوزاد نيز خيلی بيشتر از خوابديده
 نويسد:می

دهد. در حالی که اين ميزان در حدود ساعت خواب کودک را خواب متناقض تشکيل می 14از  54%»
ای از يابد. پارهشود، تقليل میسال مشاهده می، يعنی همان نسبتی که در بزرگ%24سالگی به  5

های درونی يا برونی فعال گردد. بنابراين، متخصصان معتقدند که مغز بايد به طور منظم از راه محرک
متجلی های بيرونی، سازی ارتجالی است که هنگام فقدان محرکخواب متناقض معرف نوعی فعال

ای ههای دنيای بيرونی را ندارد، پس دورهخوابد و توانايی پاسخ به محرکگردد و چون نوزاد غالباً میمی
 «.خواب متناقض که برای تعادل روانی وی ضروری هستند، متعددترند

 نويسند:در مورد کنجکاوی و محرک خواهی در نوزادان و کودکان می 2و هيلگارد 1اتکينسون

                                                           
1. Atkinson, R. L. 

2. Hilgard, E. R. 
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وجو برخوردارند، آيد که هم آدمی و هم جانوران از انگيزشی برای جستوجود چنين برمیاز شواهد م»
دنشان را ها نياز بيعنی گرايش به آن دارند که فعاالنه در محيط خود کاوش کنند، حتی وقتی فعاليت آن

 ارضا نکند.
بازی  کان اسبابکاری يا وارسی اشياء است. ما به کودهای فعاليت کاوشگرانه، دستيکی از صورت

ه ها را تکان دهند و يا بکشند. پياژدانيم دوست دارند اين اشياء را به دست بگيرند، آندهيم، چون میمی
ای ههايی در مراحل اوليه زندگی نوزاد آدمی داشته است. در همان ماهمشاهداتی چند در مورد چنين پاسخ

ای را که از آن آويزان است به صدا درآورد، يعنی هآموزد که نخی را بکشد تا جغجغاول زندگی، نوزاد می
ای را که ماهگی، کودک پارچه 1تا  5آيد. بين کاری که فقط يک سرگرمی به حساب مینوعی دست

ی، های هشتم تا دهم زندگکند. در ماه« دالی، دالی»روی صورتش قرار گرفته است، کنار می زند، تا بازی 
گردد و در ماه يازدهم شروع به يا پشت چيزهايی ديگر هستند، می کودک دنبال چيزهايی که در زير

کند. اين نوع رفتارهای تجسمی يا پژوهشی ها میگری با اشيا به وسيله تغيير جا يا وضع آنآزمايش
 (.1444، ترجمه براهنی و همکاران، 1094)اتکينسون و همکاران، « خصلت هر کودک در حال رشد است

های حيوانی، در مورد کنجکاوی و ( در بررسی نتايج تجربی داده1444اهنی، موری )،؟، ترجمه بر
 نويسد:ها، میوجوگری ميمونجست
ا ها راند. در اين آزمايش هر يک از ميمونها بررسی کردهباتلر و همکارانش کنجکاوی را در ميمون»

 ها دو پنجره کوچکيک از جعبه در جعبه نيمه تاريکی که از ماده کدری ساخته شده بود، قرار دادند. هر
ها زرد رنگ و قفل شده بود. پنجره ديگر آبی رنگ ها را پوشانده بودند. يکی از پنجرهداشت که روی آن

انست توشد و او میبود و قفل نداشت. هرگاه ميمون پنجره آبی رنگ را فشار می داد، اين پنجره باز می
ها نه تنها پاسخ باز کردن پنجره را در برابر تماشا کند. ميمون ثانيه 44منظره اتاق آزمايشگاه را به مدت 

ها در برابر پاداش بسيار ناچيز بود. وقتی گروهی از پاداش سياحت بصری ياد گرفتند، بلکه اشباع آن
ها ساعت در هر روز تحت بررسی قرار دادند، مالحظه کردند که ميمون 14روز به مدت  4ها را ميمون

های مشابه نشان کنند. اين آزمايش و آزمايشاز وقت خود را صرف سياحت بصری می %04به طور ثابت 
های تازه وجود دارد که خاستگاه آن مغز دهد در حيوان نوعی سايق درونی برای دريافت محرکمی

 «.است
 وهای نوزادان های مربوط به خوابديدهنگاری مغز جنين، بررسیبا توجه به مطالعات مربوط به موج

توان از بعد غريزی کنجکاوی و تر، میهای عالیمطالعات انجام شده تطبيقی در سطح حيوان
( در کتاب بيست گفتار از غريزه پرسش، به 1459وجوگری آدمی سخن گفت. استاد مطهری )جست

ود: شعنوان يکی از غرايز اوليه بشر و نمونه رشد و اعتالی دستگاه فکر و انديشه او ياد کرده، متذکر می
شود که ذهن درباره آن مطلب دچار شک حالت پرسش و سوال وقتی در ذهن نسبت به مطلبی پيدا می

 و ترديد شده باشد و به طور کلی شک حاکی از نوعی رشد و اعتال است.
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کودکان از کنجکاوی فطری برخوردار بنابراين با توجه به آن چه از آن ياد شد، اوليا بايد بدانند که 
هستند و برای هدايت اين کنجکاوی به سمت شکوفا شدن در مسير مسايل علمی و انسانی، آنان بايد 

 تمهيدات خاصی را مدنظر قرار دهند. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

ها اسباب هدايت و شکوفايی پردازند که عطف توجه به آنهای زير به بيان اهم مواردی میاقدام
 آورند:کنجکاوی کودک را فراهم می

 کودک، پذيرش تخيالت -
 منکوب نکردن کنجکاوی ذاتی کودک، -
 زده و متحيرشدن کودک در برخورد با جهان هستی،ايجاد بستری برای شگفت -
 های کودک،تالش برای پاسخ دادن )نظری و عملی( به پرسش -
 مسايل مورد عالقه کودک، هایتشويق رصد تحول -
 های علمی،به شيوه بسترسازی و هدايت فرزند برای حل مسايل -
 تالش برای ارتقای خودباوری کودک، -
 های کودک،معرفی منابع پاسخ به سوال -
 های خود اوليا در برابر کودک،به نمايش نهادن الگويی عملی از کنجکاوی -
 های کنجکاوی، دانستن و اختراع و اکتشاف،سال( موفق در عرصههای خردسال )و بزرگمعرفی الگو -
 گيری انسانی در جريان شکوفايی علمی.ضرورت جهتبه انحراف نبردن کنجکاوی و تأکيد در  -
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 گفته، به اجمال شرح داده خواهد شد.در ادامه، موارد پيش
را بتوان به مثابه اولين گام برای شکوفاسازی کنجکاوی و خالقيت « کودک پذيرش تخيالت»شايد 

 نظر گرفت. کودک در
يرند، گپردازان خالقيت، تخيل را سوخت يا مبنای خالقيت معرفی کرده و در نظر میبرخی از نظريه

وان تتوان بيست هزار فرسنگ زير دريا میزيرا در ابتدا بايد به فرض ژول ورنی باشد که تصور کند، می
 رفت تا ديگران در صدد اجرايی کردن تخيل وی برآيند. 

ل دهه نسهای مورد کاربری کودکان مصاحبه شده ها و پويانمايیای ديجيتال، کارتونهبررسی بازی
ها به نوعی به تحريک تخيل و کنجکاوی فکری ها و کارتونحکايت از آن دارد که برخی از بازی 04
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 تواند امری مبارک و ميمون باشد. اظهار نظرهای رادينانجامند که اين مسأله به سهم خود میکودک می
 روند.ساله، شواهدی در همين جهت به شمار می 5/4ساله و اميرعلی  4

 ببينم نقاشيت رو، چه نقاشی قشنگی هست. کی رو کشيدی؟ -»
 تن با مرد گياهی.بن
 عاليه، خيلی قشنگ کشيدی!  -

 جنگه! تن با مرد گياهی میبن
 اينجا چی نوشتی؟ -

VS ( يعنی ينی مقالبه.)مقابله 
 اينجا بايد با هم بجنگن؟  -

 تن رو قطع کنه. خواد دست بنمرد گياهی می

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رادين بعد توی اين مبارزه کی برنده شد؟ -
 اس. تن هميشه برندهبن
 تن هيچ وقت نباخته؟بن -

 خورن ديگه، ولی تا حاال نباخته. نه، فقط مشت خورده تو مبارزه، مشت می
 خوری؟ يعنی هيچ وقت شکست نمی تن بشی،تو اگه مثل بن -

ای نکنم. دیبهش حمله می تربيشی بعدی که ببينمش، فکر کنم يه بار شکست بخورم، ولی دفعه
 کنم.رو جذب می

 خوای جذب کنی؟ای کی رو میاندی -
 همون موجود فضايی رو ديگه.

 ايش؟انخوره دیبعد به چه دردی می -
  .. .تونم بعداً بهش تبديل بشم.ايش رو جذب کنم، میاناگه دی

 کنی؟هايی میرادين تو توی خونه چه بازی -
 کنم، يه آدم بدجنس دارم، يه قهرمان. وقتی بابام نباشه، با خودم بازی می
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 آدم بدجنس کيه؟  -
 کلی دشمنن تو بازيا، اونا آدم بدجنسن. 

 حاال بيا باز با هم بازی کنيم. -
 باشه. 

 اهر و برادريم. مثالً من و تو خو -
 باشه.

 شنوم. فک کنم گرگا دارن ميان، صداشونو می -
 شنوم صداشونو. اااووووو، اوووووووو.آره منم دارم می

 وای گرگا دارن ميان، کجا قايم شيم؟ -
 بيا اين پشت قايم شيم. 

 ها مبارزه کرد.مثالً يه قهرمان اومد و با گرگ -
 صدای گرگا قطع شد. 

 مامانمون رو خوردن؟آره، شايد  -
 تونيم بزرگ شيم. به نظرم بيا بريم شهر، اونجا می

 ولی شهر خطرناکه.  -
 ما رو بخورن. آره، اما ممکنه اونا 

 تونيم از بزی کمک بگيريم که ما رو ببره به شهر و يه ماده بخوريم که بزرگ شيم. ولی می -
 ه من کمپلکس داد. شه ما رو ببری به شهر، آقای بزی بآقای بزی اومد، می

 اون چيه ديگه؟ -
 هميشه.  مونيم برایتونيم بچه باشيم، بزرگ و قدرتمند میای هست که اگه بخوريم، ديگه نمیيه ماده

 وای گرگا اومدن. -
ی گرگا رو اآلن شاخ هم درآوردم، خيلی قوی شدم، حاال همه ،خورمهه باز میمن اآلن از اين ماده

 دم شکست می
 وای تو همشون رو کشتی!  -

 آره، من خيلی قويم. 
 تونيم برگرديم خونه. حاال می -

 ... .بريم
 بينی؟هايی رو میخونه چه کارتونتوی تو  تربيشرادين  -

 خوام از دست بدم.  تنه، حتی يه بارش رو هم نمیام تو جم جونيور بنکارتون مورد عالقه
 تن رو دوست داری؟ بن -

 آره.



  91 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 کنی کارتونش در مورد چی هست؟و نديدم، برام تعريف میتن رحاال کارتون بنتا من  -
 ل بشه. تونه تبديشه، وقتی سبز شد، میجنگه قرمز میساعت اون پسره بعد از اين که چندساعت می

 شه؟به چی تبديل می
 موجود هستن؟ چند تا  -

توپيه. يکی ديگه هم بايد باشه، بذار حشره بدبو، کله آتشی، اون يکی چهار دسته، اون يکی هم 
ه ببينتش، تونفکرکنم، آها الکتريسيته داره، مغناطيسی هم هست. يه روحح نامريی هم هست، کسی نمی

 شه، قدرتش چند برابرفقط يه چشم داره. يه دشمن هم هست که موجود فضاييه، وقتی هوا تاريک می
تا دست داره که ازش مياد بيرون، ل به هم زنه، هشتشه، خيلی حاشه، واسه اون موجوده نامريی میمی

 کنه به سمت دشمناش، بعدشبعد از اونا هم يه سری چيزای صورتی هم ازش مياد بيرون که پرتاب می
فک کنم يه موجود ديگه هم بايد باشه. آها موجود ريزه هم هست، خيلی کوچيکه، حتی يه غولو هم 

اعث ريزه، بعد بها و بعدش همه چيز رو به هم میره تو دستگاهمیتونه نجات بده، خيلی ريزه، فقط نمی
شه دشمنش. اون موجود ترکه و نابود میشه اطالعات دشمنش خراب بشه. بعدشم کامپيوترش میمی

 .«شهخاکستر هم می شه،فضايی هم سرخ می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ها رو هم که گفتی داری؟اسباب بازی اين کارتون -»

 . بعضياشون رو
 مثالً چه چيزهايی رو داری؟ -

 تونم اسماشونو بهتون بگم؟های نينجا، اسلحه دارم، شمشير دارم، میپشتالک
 . آره -

 ... . بيل مشکات
 های چيه؟ها اسماين -

 . اسم يه اسلحه طالييه
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 های نينجا هست؟پشتها برای الکخوب اين -
 . نه، برای نينجاگوعه

 .خوب -
 زاد، قدرتاشونم بهتون بگم؟ساز، شمشير آتشآسا، تيغ يخبيل مشکات، نانچيکوهای برق 
 آره. -

چرخونی، آسا رو میخوره، نانچيکوهای برقزنی زمين، زمين ترک میبيل مشکات قدرتش اينه که می
چرخونی می . وقتیشهزنی، زمين يخ میساز هم میکنه، تيغ يخکنه و رعدوبرق شليک میبرق شليک می

کنه، بعد ازش يه دود سفيد چرخه دور آدم و پخش میکنی می. بعد پرت میگرده دوباره به خودتبرمی
 . شهزنه، بعد يخ میهم می

 شه، توضيح بدی؟شه راجع به اين دود سفيد که يخ میمی -
کنم و مختلف ب تونم شبيه همين رو توی آزمايشگاه انجام بدم و کلی کارایکنم که میمن فکر می

 . يه عالمه آزمايش انجام بدم
 ات چی باشه؟اميرعلی دوست داری شغل آينده -

 . «شايد برم توی آزمايشگاه، آزمايش انجام بدم

 
 

 
 
 
 
 

 
، شايد نخستين گام برای ممانعت از شکوفا شدن ميل به «منکوب نکردن کنجکاوی ذاتی کودک»

ه از آن ای کاين معنا که کودک به دليل کنجکاوی گستردهوجوگری و دانستن کودک باشد. به جست
ای مانند ساعت، راديو، تلويزيون، رايانه و نظاير برخوردار است، ممکن است با وررفتن با وسايل پيچيده

های ها، آسيبی به اين وسايل وارد آورد، به همين ترتيب کودک ممکن است در مسير کشف سوالآن
ضربه به موزاييک، ميز تحرير و... و شيشه، ناگهان شيشه منزل را بشکند، درونی خويش، پس از زدن 

بالطبع اگر در اين موارد، اوليا دست به تنبيه کودک بزنند، به ميزان زيادی مانع از بروز و تداوم 
های علمی کودک خود خواهند شد. در موارد اخير اوليا بايد ضمن منکوب نکردن کنجکاوی و کنجکاوی

گری کودک کاسته و ابعاد حافظتی و حراستی مسأله فرزندشان، سعی کنند از شدت تخريبگری پرسش
را به کودک خود يادآوری کنند. به عنوان نمونه، نگارنده برای دامن زدن به کنجکاوی فرزندش، برای او 
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د، خانه بازی نکنها را برای بازی به او داده بود تا او با راديو يا تلويزيون چند راديوی خراب خريده و آن
های گسترده کودکش وجود داشت، به همين ترتيب، نگارنده برای نشان دادن خطراتی که در کنجکاوی

حکام های او دال بر بررسی استپس از مالحظه شکستن شيشه توسط او )که بالطبع در مسير کنجکاوی
شتان يشه بر روی انگشيشه بود(، دست کودکش را روی بريدگی شيشه کشيد تا او خطر فرود آمدن ش

لطيف خودش را حس کند. به شکل مشابهی وقتی نگارنده با اين مسأله مواجه شد که فرزندش سوزنی 
 خواسته استرا در پريز برق فرو کرده است، پس از پرسش از داليل اين کار )که کودک جواب داد، می

شان دادن خطر برق گرفتگی کند(، برای نببيند چه چيزی در پريز برق هست که المپ را روشن می
محتمل وی، او را به عقب هل داده و پرت کرد تا کودکش بداند چه خطر بزرگی وی را در انجام اين کار 

 تهديد کرده و خواهد کرد.
ری ، گام ديگ«زده شدن و متحيرشدن کودک در برخورد با جهان هستیايجاد بستری برای شگفت»

نند . اوليا بايد تالش کاستی اوليا کنجکاوی کودک، بر عهده است که پس از مهار جريان منکوب کردن
زدگی فرزندشان در های الزم، بستر مساعدی برای حيرتتا با قرار دادن برخی از مواد و مصالح و ابزار

 برخورد با جهان هستی فراهم آورند.

 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يک چادر کوچک برای او در اتاقش( و تهيه  تالش برای دامن زدن به تخيالت کودک )نظير تهيه
براده چوب، کات کبود، قطعات -های علمی کودک )نظير ارايه مواد خام برخی از مواد و مصالح برای بازی

ظير تهيه ن -شناسی، تهيه مواد مصالح مورد عالقه کودکهای الکترونيکی يا زيستکيت -وصل شدنی
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بستر مساعدی برای ارضای  -هاها و مانند آنها، دايناسورکاکتوسهايی از تمبر يا کتاب در مورد مجموعه
 وجوگری فرزندشان فراهم آورند.جست

     ها به همين ترتيب تهيه يک جعبه ابزار ساده برای کودک يا تشويق کودک به کار با دور ريختنی

 -هاد و مانند آنفلزی زايهای يک بار مصرف، قطعات يونوليتی، پالستيکی يا نظير بطری نوشابه، ليوان–
 ها نبايد غفلت کرد.های خالق، امر مناسب ديگری است که از آنو تهيه اسباب بازی

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايی توانند با ارايه پيشنهادزدگی فرزندشان، میبه تحير و حيرت تربيشاوليا برای دامن زدن هر چه 

های جديدی برای فرزندشان زاويه ديد -اطراف کودکنظير تهيه مرکب از گياهان دور و –متفاوت 
ها داد و از بگشايند. نگارنده نيک به ياد دارد که وقتی برای فرزندانش، چند کرم ابريشم خريد و به آن

ها را رصد کنند، در واقع کارگاهی عملی برای ادراک ها، تحوالت آنها خواست تا ضمن تغذيه کرمآن
 هم آورده بود که تحول کرم ابريشم به يک پروانه را شاهد باشند.عظمت هستی برای آنان فرا

ساله، نمونه گويايی از تالش اوليا برای دامن زدن به کنجکاوی فرزندشان به  4تجربه محمدامين 
 رود:شمار می

 بينی؟ محمدامين جان شما کارتون می -»

 بله. 
 هايی که دوست داری رو بگی؟ شه بهم اسم کارتونمی -

ا. هاسفنجی، کارتون ريو، کارتون ماشينقرمزی، کارتون باب کارتون سفرهای علمی، کارتون کاله
 رسه چيزی. ديگه به ذهنم نمی

 بينی؟شه بگی اون رو کجا میرسه کارتون سفرهای علمی قديمی شده باشه. میمحمدامين به نظر می -

 اش رو دارم.سری جديدش هم اومده. هر دو مجموعهاش رو خريده برام. البته پدرم برای تولدم مجموعه
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 اون وقت شما ازشون خواستی يا خودشون تهيه کردن؟  -

 نه، پدر بهم گفت به نظرم برات مناسب باشه. 

 شه بهم توضيح بدی؟ من فراموش کردم که کارتون سفرهای علمی درباره چی بود. می -

خوان راجع به ها میعجيب دارن. وقتی بچه خب داستان توی يه مدرسه هستش. يه اتوبوس مدرسه
ين شن. بعد اتوبوس جادوييه. مثالً ارن با معلمشون سوار اتوبوس میچيز جديدی اطالعات پيدا کنند، می

شه تا بتونه وارد بدن انسان يا حتی يه دونه آب خيلی کوچيک بشه يا مثالً شکل زيردريايی قدر ريز می
 رن تو دريا. شن و میمی

 و دوست داری محمدامين؟ ر شما اين کارتون -

 خيلی.  ،بله
 شه بگی چه چيزاييش رو دوست داری؟ می -

ا رفتم ببينم مثالً توی فضگم کاش منم داشتم تا میخب اون اتوبوس جادوويشونو دوست دارم. می
 ده. چه شکليه. بعد خيلی خوبه که يه عالمه چيز بهم ياد می

 تا حاال شده رفتاراشون رو تکرار کرده باشی؟  -

شد که من برم تو قطره آب! اما يادم اومد آره. يه بار خيلی دوست داشتم بخار آب رو ببينم، اما نمی
کنيم آموزام سفر میشم و با دانششه. پس مثالً من معلم میکنه، آب بخار میمامان که کتری روشن می

 . «دمرو نشونشون می آشپزخونه و من بخار آب
ها کاربری دارند، از آن 04نسل دهه های که کودکان ها و پويانمايیهای ديجيتالی، کارتونبررسی بازی

بيانگر آن است که در درجه نخست اهميت، توليدهای داخل، در حد ضعيفی به مقوله ارضای کنجکاوی و 
ازار های عرضه شده در سايت کافه بها و بازیامهاند. تصوير زير بيانگر برنوجوگری کودکان پرداختهجست

 های علمی، آن هم برای کودکان خردسال ندارد:ترين توجهی به مقوله بازیباشد که کممی
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ها و در درجه بعدی اهميت، توليدهای خارج هم از آنجا که غالباً بدون غربالگری در دسترس خانواده
های اندکی هستند که به شکوفايی و اعتالی کنجکاوی کودکان حاوی بازیگيرند، کودکان قرار می

 بينجامند.
های ، امر ديگری است که در روند پاسخ به کنجکاوی«های کودکتالش برای دادن پاسخ به سوال»

 کودک و هدايت آن به سمت مسايل علمی و انسانی ضرورت دارد.
ت، های کودک اسهای نظری و شفاهی به سوالاسخترين شکل پاسخ به سوال کودکان، ارايه پساده

توانند پاسخ به سوال کودکشان را به شکل عينی و عملی بدهند، به عنوان اما در سطحی فراتر، اوليا می
ها دارد، هايی در مورد حيوانات، ساخت ساختمان، مهار آتش و نظاير آنها سوالمثال، وقتی کودک آن

غ وحش، تفاوت حيوانات را برای وی ترسيم کند يا با نشان دادن آهنگری، اوليا با بردن کودکشان به با
های فروش لوازم بهداشتی خانه، چگونگی ساخت ساختمان را برای وی مصالح فروشی ساختمان و محل

گونگی نشانی، در عمل چهای آتشنشانی يا ايستگاهترسيم کرده يا با نشان دادن مغازه فروش لوازم آتش
 وش کردن آتش مراکز مسکونی را به فرزند بياموزند.مهار و خام

 داشت:اش بيان میساله 5های پژوهشی فرزند های کنجکاوی و فعاليتمادر اميرحسام در مورد عرصه
 ؟ادگرفتهي یخوب یاز الگو چه کارها کودک -»

ممکنه مواد  ،اگر کنترلش نکنماما  ،سازمی یو جالب ديجد یزهايمواد مختلف چ بيبا ترکاميرحسام 
 .«يبترک یاره براذب زريفر اي ويرو داخل ماکروو
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تواند به قيمت ديگری است که می، امر ذی«تشويق رصد تحوالت مسايل مورد عالقه کودک»
های کنجکاوی کودکان دامن بزند. به عنوان مثال، نگارنده پس از آن که زالويی در يک کاهو يافت، انگيزه

آن را در يک شيشه گذاشت و با قراردادن چند برگ کاهو در شيشه به عنوان غذای زالو، آن را به کودک 
رفت، او چندين روز با زالوی خود سرگرم بود و هر جايی که میخردسالش داد. نگارنده شاهد بود که کودک 

برد و وقتی که يک بار نگارنده متوجه شد که جيغ کودکش بلند شد، پس از شيشه زالويش را با خودش می
آن که با شتاب خود را به او رساند، ديد که کودکش زمين خورده و شيشه زالوی او که همواره با دو دست، 

و قرار داشت، به علت قرار گرفتن بين بلوک سيمانی و سينه کودکش خرد شده است، اما به نزديک سينه ا
 گفت: وای زالوی من مرد! جای آن که کودک از درد خودش سخنی بگويد، با گريه می

گردی در اطراف منزل با فرزندانش، به فرض پس از برخورد در موارد ديگری نگارنده در جريان بيابان
های بعد هم برای گذاشت که روزهای يک بوته، با کودکانش قرار میحشره روی شاخه با شفيره يک

رصد تحوالت آن شفيره به همان مکان سر بزنند. نگارنده در برخی از موارد با کندن شاخه حاوی شفيره 
حشرات و انتقال آن به داخل يک شيشه در خانه، امکان رصد تحوالت شفيره مزبور را برای کودکانش 

آورد و کودکان، پس از چند روز، وقتی مثالً بيرون آمدن انبوهی از تری فراهم میبه شکل ملموس
سر  های هستی پشتشدند، در عمل کارگاهی عملی را در زمينه شگفتیها را از داخل شفيره میعنکبوت

 نهاده بودند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مؤثر ديگری است که در مراحل ، اقدام «های علمیهدايت کودک به سمت حل مسايل با شيوه»

که از تفکری عينی نيز برخوردارند، قادر به درک  04نسل دهه پذير است. البته کودکان تر، امکانپيشرفته
ما های حاصل از پژوهش نيستند، اگيری از يافتهپردازی، به محک تجربه زدن فرضيات و نتيجهفرضيه

 توان در جريان بازی يا در جريان پرسش و پاسخ با کودک، روند حل مسايل با شيوه علمی را آموخت. می
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يک بار وقتی نگارنده و فرزندش، در حالی که سوار يک ماشين شده بودند و در مسير رفتن به 
ه ها پرسيده بود، مرحلهای سر چهار راهبرای فرزندش که از علت وجودی چراغ نمايشگاهی بودند، نگارنده

ها، کودک را در عمل به اين نتيجه رساند که به مرحله دست به پرسش از او زد و با نشان دادن تقاطع
 ر بينجامد،ها با يکديگها، ممکن است به ترافيک و يا تصادف اتوموبيلحساب و کتاب اتوموبيلعبور بی

ها، به نوبت از مسير چهار راه عبور کنند و برای ايجاد های موجود در سر چهار راهبنابراين بايد ماشين
 هايی که بيانگر شرايط امن، نيمه امن و ناامن هستند، سناريوی مناسبی است.اين نظم، استفاده از چراغ

ر توانند بيانگر امنيت، احتمال خطهايی مینگارنده در ادامه، با پرسش و پاسخ در مورد اين که چه رنگ
ر امنيت تواند بيانگو خطر قطعی و حتمی باشند، از فرزندش شنيد که رنگ سبز آرامش بخش است و می

گر خون، آتش و خطر است، های روبرويش باشد، در حالی که رنگ قرمز که تداعیو اجازه تردد به ماشين
 های روبروی خودش باشد.اشينتواند القا کننده خطر فرارو به رانندگان ممی

در نمونه ديگری، نگارنده برای آموزش آزمون فرضيه، وقتی کودک بيمارش را به بيمارستان برده بود 
و پزشک درخواست يک آزمايش اورژانس از خون کودک را کرد، نگارنده از شرايط تپه ماهور بودن 

دريافت جواب آزمايش خون از آزمايشگاه هايی از بيمارستان سود برد و در يک ساعتی که منتظر قسمت
های بيمارستان برد و مثالً با ديدن توده سنگ بزرگی که يک سنگ بودند، فرزندش را به تپه ماهور

ه تری ککروی در داخل آن قرار داشت، از فرزندش پرسيد که آيا اين سنگ کروی، و توده سنگ بزرگ
خير. در ادامه پس از دريافت پاسخ از فرزند، نگارنده  پارچه هستند يااطراف آن را پوشش داده است، يک

کروی  کوبيم، اگر سنگ، روی سر اين توده سنگی بزرگ میبه او بيان داشت، حاال ما با يک سنگ بزرگ
ارچه از داخل پوسط توده سنگ بزرگ، همراه با شکسته شدن توده سنگ بزرگ، نشکست و به شکل يک

ها رسوب دور او را پوشانده است، اما اگر در جريان نگی بوده است که بعدرسد سآن بيرون آمد، به نظر می
توان بيان شکسته شدن توده سنگ بزرگ، سنگ کروی داخل توده سنگ نيز با آن شکسته شد، پس می

داشت که فرض کودک دال بر متفاوت بودن سنگ کروی و توده سنگی که اطراف آن را فرا گرفته بود، 
 غلط است.



  05 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

پردازی کودک، برای آزمون صحّت و سقم اين فرضيه، سنگ نگارنده پس از اخذ فرضيه بنابراين
بزرگی روی سر توده سنگ مورد نظر زد و پس از اين که سنگ کروی از داخل توده سنگ بزرگی که 
در جريان آزمون، شکسته و چند پاره شد، سالم بيرون آمد، فرض کودک دال بر قرار گرفتن سنگ کروی 

 رودخانه، مورد تأييد قرار گرفت. در رسوب

 

ای ارتق»توانند اوليا در فراز ديگری از بسترسازی برای هدايت بهينه کنجکاوی کودکشان می
های ها و شربترا در دستور کار خود قرار دهند. به عنوان نمونه، نگارنده با دادن قرص« خودباوری کودک

عايت احتياط در دست نزدن مستقيم به داروها، خواست تا با رتاريخ مصرف گذشته، از کودکش می
، های ترانزيستوری خراب برای کودکشهای جديدی تهيه کند، به همين ترتيب نگارنده با خريد راديودارو

های جديدی اختراع کند که پس از مدتی، ها، چيزگفت که با باز کردن وسايل داخلی اين راديوبه او می
دادتراش را با پيچ به چند قطعه برداشت شده از راديو بسته و محکم کرده فرزندش در حالی که تيغ يک م

 ام.کرده« اختراع»بود، به نگارنده گفت که من اين تراش جديد را 
ها ها وقتی کودک نگارنده از او پرسيد که آيا برای تهيه يک هواپيما، بايد سازندگان هواپيما شببعد

زيستی  هایها بايد برای رفع نيازل فرزندش بيان داشت که نه، آدمهم نخوابند، نگارنده در پاسخ به سوا
خودشان بخوابند، اما در روز هم هواپيمايشان را خوب و دقيق بسازند تا سقوط نکند که فرزند نگارنده در 

 «کنم تا زمين نخورند!های محکم درست میخوب، من که بزرگ شدم، هواپيما»ادامه بيان داشت: 
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« زممعرفی منابع علمی ال»توانند دست به های فرزندشان میدهی به سوالاوليا در کنار ضرورت پاسخ
های خودشان، به منابع مزبور مراجعه کنند. ها بزنند تا آنان در ادامه، برای يافتن پاسخ به سوالبه آن

توانند علمی موجود در اينترنت هستند که میهای منابع اخير، افراد متخصص، معلمان، کتاب و سايت
 های مختلف وی باشند.راهنمای کودک در پاسخ به سوال
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، امر مهم ديگری است «های خود اوليا در برابر کودکبه نمايش نهادن الگويی علمی از کنجکاوی»

های کودکان، يادگيری آنان از مشاهدات از يادگيریکه نبايد از نظر پدر و مادر دور بماند، زيرا بسياری 
ای است. به عنوان نمونه، وقتی عينی و عمليشان است که نام اين نوع از يادگيری، يادگيری مشاهده

اش پاره شده است، نگارنده برای آن که خالقيت و فرزند نگارنده برای اولين بار به وی گفت که دمپايی
نم کزده باشد، به او گفت، اشکالی ندارد، من آن را برای تو درست می وجوگری فرزندش را دامنجست

و در حالی که با يک ميخ دو سمت دمپايی پالستيکی را سوراخ و با يک سيم تلفن آن را به هم وصل 
کرد، در عمل شاهد بود که فرزندش در کنار او ايستاده است و برمبنای مشاهدات خود، دارد ياد می
ميخ را بايد منحصر در کوبيدن به در و ديوار ديد و نه سيم تلفن را منحصر به انتقال گيرد که نه می
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ای مختلفی ههای متفاوتی ديد و کارتوان يک ميخ يا سيم تلفن را برای کاربرداصوات دانست، بلکه می
 ها انجام داد.را با آن

اوشگر، امر مطلوب ديگری است سال( کنجکاو و کهای خردسال )و در ادامه بزرگبالطبع معرفی الگو
ی از سازد تا کودک با الگوبردارکه برای کودکی که در سن ديگرپيروی است، الگوی مناسبی مطرح می

 وجوی علمی را پی بگيرد.ها، در عمل پا در جای پای آنان نهاده، راه جستآن
ت ضرور به انحراف نرفتن کنجکاوی کودک و تأکيد اوليا در»گفته، در انتهای همه مراحل پيش

امری است که نبايد از ديد پدران و مادران پنهان ، «علمیدر جريان شکوفايی  ویگيری انسانی جهت
 بماند.

وجوگری علمی کودک، نبايد به ارضای شخصی يا کسب پول تأکيد اوليا دال بر آن که غايت جست
ها تر از اين مسايل مرسوم ببرد و خير، سعادت و رفاه انسانتنها بينجامد و کودک بايد هدف خود را فرا

شود کودک غايت خود را در و حتی گياهان و حيوانات را در اهداف خود مدنظر داشته باشد، سبب می
های علمی خويش، محدود به جهانی مادی و عاری از ارزش نکرده، بلکه غايت همه انديشه
ها و ديگر عوامل را رقم زدن شرايطی بهتر برای انسان های علمی خويشها و کاوشوجوگریجست

 زيست محيطی خويش بداند.
های های آن سوی آب، بعضاً پاسخ مناسبی برای ارضای کنجکاویها و کارتونبا وجود آن که بازیاما 

آورند، اما به دليل عدم بسترسازی مناسب برای فضای مجازی در داخل، محصوالت کودکان فراهم می
 دهند.گاهی با سوءاستفاده از کنجکاوی کودکان، کنجکاوی آنان را به سمت مسايل مبتذل سوق می اخير

 سهيل است که بازی ديجيتالی او تا حدودیساله، نمايش دهنده کنجکاوی  4سهيل  مصاحبه
 کند.کنجکاوی او را ارضا می

 کنی؟سهيل جان اگه بخوای بازی کنی، معموالً با چی بازی می -»

 منه.پد گنده دارم که توش بازی آريومن... نينجانگو و بته آیمن ي
 يه؟بازی آريومن چه جور -

ا ره، اگه رباط پيدهاشو بازی کردم. اين جوری صاف میفقط اين جوری بايد بری باال، من همه مرحله
نجاهاش، نه از ايززنه، اما اگه بره تو موشک، موشک میزنه، اگه بره تو اون بنفشه، ليزر میبشه، تير می
های تيغ تيغی ميان و هی تيغ شه، رباطدهد( وقتی آبی میزنه )روی دستانش را نشان میموشک می

 کنه.پرت می
 شه؟ها به يه نفر بخوره، چی میاگه اين تيغ -

ونه تکنه، اونم يه رباط چشم آبيه که نمیشه، هر کی بهش تيغ بخوره کارش تمومه. پروازم مینابود می
 «.منم همين طورهبينه. توی بتتونه ببينه، رباطی میجايی رو ببينه، اما می
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بارزی از سوءاستفاده از حس کنجکاوی کودک  هایساله، نمونه 4های طا ساله و 5های کارن مصاحبه
اما مبتذلی ) با طرح مسايل تخيلیهای ديجيتالی برخی از بازیکه  . به اين معنادنگذاررا به معرض ديد می

دادن  د، بلکه با سوقنکن(، نه تنها بهداشت روانی کودک کاربر را تهديد می-مرده متحرک -مانند زامبی
گر ای مبتذل و پرخاشرا به سمت و سوی يافتن روحيه ویکنجکاوی او به سمت مسايل مبتذل، در عمل 

 د.ندهسوق می
 ... حاال بگو بازی اِويل چيه؟ -»

حاله ديگه. ته بازيه. اين طوريه که توی يه شهری همه مردن، يه سری زامبی داره که  اويل خيلی با
ات بگردی. بعد مثالً دخترتو دن. بعد تو بايد هم فرار کنی هم دنبال بچهخورن. شکنجه میآدما رو می

ا اره بريده، که ب ده بخوری. بعد دستتمکنه يا مثالً روده انسان میبرقی دنبالت می کنی. با ارهپيدا می
 کنه. برات منگنه می

 ترسی ازشون؟ گی ته بازيه؟ نمیها کجاش جالبه که میاَه حالم بد شد کارن. اين -

پره سرت يا مثالً بايد خودتو پشت شه، يهو زامبی میمی دونی اآلن چیده، نمیاوالً خيلی کيف می
ن لو بری. بعدم من آقا پسر بزرگم. دخترا از اين اش استرس داری اآلماشينا قايم کنی، نبيننت. همه

 . «بازيا دارن نه منسوسول
 طاها زامبی چيه؟ -»

 آدمن که وحشی شدن. خيلی وحشتناکن، از چشماشون خون مياد. 
 کنی؟ها رو نگاه میترسی اونتو نمی -

 ترسم. می
 کنی؟پس چرا زامبی رو نگاه می -

 کردم.زياد که نگاه نکردم، کم نگاه 
 خوب چرا همون قدر کم رو هم نگاه کردی؟ -

 چون جالب بود ديگه.
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 کجاش جالب بود؟ -
 «.رود(ها راه میره )مثل زامبیاونجاش که اين طوری اين طوری راه می

وجوگر کودکشان، محقق نکته اخير، خطر محتملی است که با استنکاف اوليا از ارضای روح جست
های نامساعد به طور کلی از بين نخواهد نجکاوی وافر کودکان، در بسترخواهد شد. به اين معنا که ک

رفت و تتمه کنجکاوی آنان به سمت و سوی مسايل متبذل )نظير آن که کدام فوتباليست از چه رنگ يا 
آيد يا روابط پنهان فالن هنرپيشه با فالن جنس مخالفش چگونه است و مانند آن( غذايی خوشش می
 سوق خواهد يافت.

 فعال آموزش و یادگیری تحقق -2-6

 ياد گرفت؟چيزی شه به نظرت با تبلت و کامپيوتر چيزی هم میآقا پوريا،  -»

 .آره
 تونه چه کارهايی بکنه؟به نظرت يه دانشمند با کامپيوتر يا تبلت می -

 ها آزمايش انجام بده.تونه با کامپيوتر و دستگاهمی
 دوست داری بزرگ شدی چه کاره بشی؟  -

 .ساله( 4)پوريا، « دانشمند
 
 
 
 
 
 

 
 

های ارتباطی جديد، ايجاد بستری فناوری از 04نسل دهه يکی از ابعاد جديد آموزشی کاربری کودکان 
 .استجهت تحقق آموزش فعال اين کاربران خردسال 

دارد، تمام فرايندهای روانی را در نظامی منسجم، پردازی که در باب تحول روانی آدمی پياژه در نظريه
کند. اگر از مجموعه مباحث اخير، توجه خود را بيشتر معطوف ها بحث میدر مورد آن ،مد نظر قرار داده

 ازد.سشود که پياژه، سه دوره را در تحول شناختی فرد مطرح میبه تحول جنبه شناختی کنيم، مالحظه می
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شود. پياژه با توجه به کودک، در طول دو سال اول زندگی وی مشاهده میاولين دوره تحول روانی 
های حرکتی و ادراکی کودکان در اين دوره وجود دارد، از آن با کنش متقابل و نزديکی که بين فعاليت

ها کودک برای شناخت اشيا بايد روی آن»کند. در اين مقطع زمانی حرکتی ياد می -عنوان دوره حسی
تماس »(. از اين رو در اين دوره 1410)منصور و دادستان،  «ها را دگرگون سازددر نتيجه آن عمل کند، و

کودک با دنيای خارج به صورت عملی خواهد بود. کودک محيط را از اين راه درک کرده، از اين طريق 
 (.1419)منصور،  «با آن مبادله می کند يا با آن روبرو می شود

سالگی به طول می انجامد. پياژه از اين دوره با عنوان  11-12تا  2دک از دومين دوره تحول روانی کو
کند. در اين دوره هوش تجسمی يا تصوری در کودک دوره تهيه و استقرار عمليات منطقی عينی ياد می

 1تا  2گردد. نيم دوره نخست از گيرد. دوره اخير خود به دو نيم دوره تقسيم میآغاز شده، شکل می
  .سالگی به طول می انجامد 11-12تا  1نيم دوره دوم از  وسالگی 

سال به صورت عينی و در حد محدودی بر اساس عمليات منطقی  11-12تا  1کودک در مقطع سنی 
سالگی به تشکيل يک منطق  1 - 9کودک پس از طی مراحلی، در حدود »کند. به تعبير ديگر عمل می
ابل در مق «عينی»گردد. اين صفت نامد، نايل میمی «عينی»ها را های عملياتی که پياژه آنو ساخت

ه طور ب ،شناسی عمليات منطقیويژه برای روانه شود(، ب)که به عمليات دوره بعد اطالق می «صوری»
ست که در اين تراز که تراز آغاز منطق به معنای ا ای خاص آموزنده است، چه دارای اين معناکلی به گونه

افتد، بلکه در مورد خود های لفظی به کار نمیمليات هنوز در مورد قضايا يا جملهدقيق کلمه است، ع
ها و غيره محدود ها، مطابقت دادن آنها، رديف کردن آنبندی کردن آنکنند و به طبقهعمل می ءاشيا
واقعی  ریکاو دست ءگردند. به عبارت ديگر، عمل ذهنی تازه استقرار يافته، هنوز به عمل درباره اشيامی

 (.1410)منصور و دادستان،  «ها وابسته استذهنی آن يا تقريباً
ند. کپياژه از سومين دوره تحول روانی با عنوان دوره هوش انتزاعی يا عمليات منطق صوری ياد می

رسد. در اين دوره که سالگی به مرحله تعادل خود می 15 در سالگی شروع شده، 11 - 12اين دوره از 
تری در معرض عمليات ذهنی رار هوش انتزاعی است، نه تنها واقعيات به صورت بارز و آساندوره استق
گيرند، بلکه نوجوان در آستانه تفکر انتزاعی خود تنها بر واقعيات محدود تکيه نکرده، به آنچه در قرار می

 ابد.يری میوسعت بسيا ،کند و به اين ترتيب حوزه عمليات ذهنی ویسطح ممکن وجود دارد، فکر می
در اين دوره، منطق عينی که منطق محدودی بود، به عنوان جزئی از منطق صوری يا انتزاعی که در 

 های ذهنی است و از اينآيد. اين حد، آخرين حد تکميل ساختمانکند، در میتری عمل میشبکه وسيع
ساله از  10-15ن نوجوان شود. بنابرايپس هيچ نوع ساختمان جديدی در مجموعه شناختی فرد بنا نمی

تواند تمامی اعمال ذهنی را انجام دهد، لحاظ ابزار ذهنی به حداکثر تحول عقلی خود رسيده است و می
ال سله بيشتر بودن تجربه بزرگأسال را از يک نوجوان متمايز می کند، مسمنتها چيزی که يک بزرگ

 (. 1419در قياس با نوجوان است )منصور، 
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ورزد. او با کيد میأثر در تحول روانی دارد، روی نقش تجربه تؤکه در مورد عوامل مپياژه در بحثی 
فرد  ثير اين تجربيات در تحول روانیأرياضی، از ت -طرح دو تجربه فيزيکی يا جسمانی و تجربه منطقی

 نويسد:کند. وی میياد می
آيد، به اين معنی که از ها حاصل میدر تجربه جسمانی، شناخت اشيا از طريق انتزاع ساده آن»

، در های شيیهای يک شيی، ويژگی خاصی منفک شده، بدون توجه به ساير خاصيتمجموعه خاصيت
را کشف  ءدهد که وزن اشياشود. به اين ترتيب تجربه جسمانی به کودک امکان آن را مینظر گرفته می
يل آيد که وزن اشيايی که دارای ماهيتی را ناديده انگارد يا به اين کشف نا مانند آنها و کند، رنگ آن

 ها بستگی دارد.سان هستند، به حجم آنيک
اضی ري -تجربه ديگری که حايز اهميتی اساسی است، اما همواره فراموش شده است، تجربه منطقی

ود، به شست. اما شناختی که بدان منتهی میء ااست. اين تجربه نيز مشتمل بر عمل کردن در مورد اشيا
ند و ابه کار بسته شده ءمنتج نشده است، بلکه حاصل اعمالی است که در مورد اشيا ءخود از اشيا خودی

که  شود، نيست. به عنوان نمونه، کودکیناشی می ءاز اشيا وجه مشابه شناختی که مستقيماًاين به هيچ
ها از د و با شمردن آندهها را در يک رديف خطی قرار میآن ،شمرد و برای انجام اين کارها را میريگ

ها از راست به چپ ها ده عدد است و با شمردن آنآيد که تعداد آنچپ به راست، به اين کشف نايل می
 يابد وها را ده عدد میچيند و باز آنها را دايره وار میيابد که تعدادشان ده تا است، سپس آنباز در می

ی يک اد که مجموع، مستقل از ترتيب است. چنين تجربهکنغيره، به اين ترتيب از راه تجربه کشف می
ه برای ست کا ایکشف کرده، رابطه کودکرياضی است، نه يک تجربه جسمانی. آنچه  -تجربه منطقی

ای بين دو عمل مرتب کردن و جمع کردن )در نتيجه بين دو عمل ذهنی( و نه دست او جديد است. رابطه
 (.1410)منصور و دادستان،  «هايافتن به خاصيتی از ريگ
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رياضی  -بنابراين در نظريه تعاملی پياژه، نقش محيط به طور عمده در تجربيات جسمانی و منطقی
های الزم به کودک، اسباب تحول شود و محيط با در دسترس قرار دادن امکان عملکودک خالصه می

 آورد.شناختی کودک را به شکل بهينه فراهم می
اش در مورد تحول روانی و خاصه تحول شناختی، دست به نقد نظام آموزشی پياژه برمبنای نظريه

ای که به نظام آموزشی موجود های عديدهپس از بيان اشکال «آينده تربيت»زند. وی در کتاب موجود می
 آموزش»ده، از ها دست يافته است، دست به ارايه طريق زوارد است، با توجه به مراحل روانی که بدان

ر نقد د ،کند. وی در کتاب مزبورترين نظام ممکن در آموزش کودکان ياد میبه عنوان شايسته «فعال
 نويسد:های آموزش رياضی و تجربی میکتاب
ياددهی يا آموزش عدد تا زمانی که کودک هنوز به سطح سازمان روانی الزم برای درک آن نرسيده »

ن وقتی کودک فقط از راه پرداخت ،توان از خود پرسيدمراه دارد؟ همچنين میاست، چه دستاورد مثبتی به ه
 تواند ياد بگيرد و به شناختی نايل آيد، يک آموزش صوری و منحصراًبه عمل در مورد اشيای عينی می

 کالمی چيست؟ 
ی طرز عمل ها به دست خود شاگردان، اما بر اساسآزمايش معلم در برابر شاگردان يا حتی انجام آن ...

مانند  ،گردد، نخواهد توانست قواعد عمومی هر آزمايش عملیاز پيش تعيين شده که به آنان تقرير می
ها بياموزد. وقتی انسان آزمايشی را با آزادی الزم از تغيير يک عامل يا خنثی ساختن عوامل ديگر را بدان

 ازی است که بر اثر فقدان درک کافیسنظر ابتکار انجام ندهد، ديگر آزمايش نيست، بلکه يک آموخته
 (.1411ترجمه منصور و دادستان،  ،)پياژه، ؟ «اقدامات پی در پی، ارزش سازندگی را ندارد

زند. وی در اين باره می «آموزش فعال»طرح  بر مبنای نظريه تحول ذهنی خودش دست بهپياژه 
در جريان تجربيات روزمره و  کودکتحقق آموزش مزبور، منوط به برخورد فعال سازد که خاطرنشان می

 آموزشيش است.
رورت دبستانی، تفکری عينی است، بنابراين ضپيش دبستانی و از نظر پياژه، از آنجاکه تفکر کودک 

و با روابط اجتماعی اطور تماس دادن  دارد با در دسترس قراردادن اشيای مختلف در اختيار وی و همين
يابد، او را به سمت آموزش فعالی سوق داد تا در ها را در میآناکناف خويش  ملموسی که در اطراف و

متنوع، آمادگی سوق يافتن به سمت تفکر صوری و انتزاعی را به دست آورد.  مواردجريان کشف و اختراع 
 از پيش پيداست که ارايه مفاهيم غيرعينی و ملموسی مانند جرم، وزن، کشش ملکولی و ،بر اين مبنا

ها، نه تنها ممکن است در تحول ذهنی اند، برای بچهها پيش رخ دادهيا طرح مسايلی که قرن مانند آن
 .خير نيز مواجه سازندأآنان نقش مثبتی برجای نگذارند، بلکه ممکن است تحول ذهنی آنان را با ت

 نويسد:ای در اين زمينه میالکايند، در تجربه
کی از شهرهای دانشگاهی انگليس ديدار کردم. بيشتر مدتی پيش، من از يک مدرسه ابتدايی، در ي»

 سبتاًنرفت، کودکانی طور که انتظار می فرزندان اساتيد دانشگاه بودند و همان ،کودکان اين مدرسه
تيزهوش و با قدرت بيان خوب بودند. در کالس دوم ابتدايی، کاری که اين کودکان درباره حادثه تاريخی 
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انجام داده بودند، به من نشان داده شد. بدين معنی که داستانی  «1444آتش سوزی لندن در سال »
ها نشان شد و تصاويری را در اين خصوص به آندرباره آتش سوزی مزبور برای کودکان خوانده می

کان از بنويسند. مقاالت کود اخيرآموزان اين بود که مقاله کوتاهی پيرامون حادثه دادند. تکليف دانشمی
ها کيفيتی العاده بود، اما تمامی آنهای به کار برده شده، فوقدهی، و واژهان، سازماننظرروشنی بي

نواخت داشتند، يعنی کودکان آنچه را که از داستان شنيده بودند، دوباره بيان داشتند. با وجود اين که يک
 خالقيت و خودانگيختیکلی عاری از ه داد، اما بالعاده اين کودکان را نشان میمقاالت مزبور تبحر فوق

ه رسيد کاين، از آن جا که اين مطالب، فراتر از سطح فهم کودک بود، بعيد به نظر می بود. عالوه بر
  ها باقی بماند.چيزی از آن در ذهن آن

ای ابتدايی، واقع در يک دهکده کوچک انگليسی نيز ديدن چند روز بعد، فرصتی دست داد تا از مدرسه
اين مدرسه از طبقه کارگر يا کسبه ساکن همان دهکده بودند. کودکان دوم ابتدايی  کنم. بيشتر کودکان

 ،سیها روز قبل از مقاله نويمتفاوت. آن کامالً اینوشتند، ولی مقاالتی به گونهاين مدرسه نيز مقاله می
ی قرارداده سهای قبر واقع در قبرستان آن کليسا را مورد برراز کليسايی کوچک ديدن کرده بودند و سنگ

برداری کرده بودند. ها، نقشهها و کشيدن مداد روی آنها با نهادن کاغذ روی سنگ قبرو از برخی از آن
چيزی های فن بيان )مقاالتی که اين کودکان نوشته بودند، اگر چه از حيث رعايت دستور زبان و ظرافت

ای نداشت، ولی سرشار از ان بهرهمشهود بود(، چند اخيرخوبی در مقاالت فرزندان اساتيد ه که ب
خودانگيختگی و خالقيت بود. از آن جا که اين مطالب با تجارب شخصی کودکان ارتباط نزديک پيدا 

ها باقی خواهد ماند، زيرا که قابليت جذب به درون مجموعه دانش کرده بود، به احتمال زياد در ذهن آن
 (.1410ترجمه نائلی،  ،)الکايند، ؟ «ايشان را داشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

انجام داده « آموزان دوره ابتدايیتوان ذهنی و درک مفاهيم دانش»دادستان در تحقيقی که در مورد 
 کند: است، به شکل مشابهی گزارش می

توان نقش معلم در کالس را مشخص کرد. اين سه با استخراج سه اصل کلی از نظريه پياژه، می»
 اصل عبارتند از: 

 اعمال کودک است.شناخت، حاصل -
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ک رياضی تقسيم شود که هري -یتواند به قلمروهای متفاوت جسمانی، اجتماعی و منطقشناخت می-
 واند. خهای آموزشی متفاوتی را نيز فرا میيابد و روشاز انواع آن به شيوه متفاوتی در کودکان گسترش می

   کند.هوش در دوره های مختلف تحول، از لحاظ کيفی تغيير می-
ن توااصل اول: شناخت کودک حاصل اعمال وی بر محيط جسمانی و اجتماعی است. بنابراين نمی

که انگيزش برای عمل بايد از  شناخت واقعی را تنها در سطح کالمی به وی انتقال داد. ضمن آن
های کودک سرچشمه بگيرد. به محض پذيرش اين نکته که شناخت بدون عمل امکان پذيرنيست، رغبت
 ی بايد داير شود که امکان عمل را برای کودک فراهم آورد.کالس

 شود. هرنوعمنطقی تقسيم می -اصل دوم: شناخت به انواع مختلف جسمانی، اجتماعی و رياضی
گردد. بنابراين، وظيفه معلم برحسب قلمرو شناختی که شاگرد با آن ای متفاوت بنا میشناخت به گونه

 کند.مواجه است، تغيير می
ه هايی کهای ماهيت اشيای جهان برونی است، ويژگیت جسمانی به منزله شناخت ويژگیشناخ

کند. غلتيدن توپ در سراشيبی، و مشاهده نتايج عمل، کشف می ءاشيا اساس عمل خود بر کودک بر
اند. بنابراين منبع شناخت جسمانی مواردی از شناخت جسمانیمانند آن، شناوری اجسام معين در آب و 

شف های آن کگيرد و ويژگیای که شيی توسط فرد مورد مشاهده قرار میيی است، يعنی در شيوهدر ش
 شوند.می

شود. در حالی که منبع اصلی های اجتماعی آموخته میها و انتقالشناخت اجتماعی از طريق تفويض
ادهای ها و قراردارزشدهند، منبع اصلی شناخت اجتماعی در اصول، تشکيل می ءشناخت جسمانی را اشيا

 د.رگروه اجتماعی قرار دا
عيت های سازماندهی واقاست. تمامی شيوه ءشناخت منطقی متضمن آفرينش و ابداع رابطه بين اشيا

های متفاوت و مقايسه و ارزيابی مقايسه اندازه ،و مقدار ی، مقايسه مفاهيم عددءبندی اشيامانند طبقه
ردن چه اين شناخت نيز نتيجه عمل ک از اين نوع شناخت هستند. گر های مختلف به منزله بخشیديدگاه

ع که مجمو شود. به عنوان نمونه، دريافت اينمنتج نمی ءاست، اما به خودی خود از اشيا ءدر مورد اشيا
 رياضی است. -مستقل از ترتيب عناصراست، يک تجربه منطقی

و  ءای کافی برای عمل در مورد اشياهست که فرصتا وظيفه معلم آن ،در زمينه شناخت جسمانی
ينی بپردازد بها را برای شاگرد فراهم آورد. شاگرد را بايد تشويق کرد که پيش از عمل به پيشاکتشاف آن

 بينی خود اقدام کند.و سپس بر اساس عمل، به وارسی پيش
ودکان های کتدر زمينه شناخت اجتماعی، وظيفه معلم انتقال صحيح اطالعات با در نظر گرفتن رغب

است. معلم بايد به شاگردان کمک کند تا نتايج اجتماعی رفتارشان را درک کنند، به عبارت ديگر وی 
ری اجتماعی وی رفتار جلب کند و بدين ترتيب کنشهای علّبايد همواره توجه شاگردان را نسبت به ارتباط

 ها را متحول سازد.آن
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د متوجه باشد که تحميل مفاهيم به کودک و وادار ساختن معلم باي ،رياضی -یدر زمينه شناخت منطق
بدان معنا نيست که افکار وی  شود. زيرا اين عمل لزوماًها، مانع تحول منطقی وی میوی به تکرار آن

های متناسب به کودک کمک کند تا تغيير کرده است. معلم بايد با فراهم کردن مواد و طرح پرسش
ای هويژه وقتی شاگرد در خالل فعاليته داع يا کشف کند. اين نقش معلم ببسياری از روابط ممکن را اب

 شود، دارای اهميتی اساسی است.های فکر خويش میها و محدوديتخود متوجه ناهماهنگی
وند و شسفانه پرورشکاران به اين دليل که بين سه منبع متفاوت شناخت تمايز قايل نمیأاما مت …

های خود را با محتوای آموزش منطبق توانند روششناسند، نمیگيری را نمیچون فرآيند بنا شدن ياد
شود که در قلمرو ای آموزش داده میسازند و از اينجاست که برای مثال، رياضيات نيز با همان شيوه

يان کردن ب ،يعنی نشان دادن، توصيف کردن ،شودهای اجتماعی يا جسمانی به کاربرده میانتقال شناخت
 (. 4، جلد1414)دادستان،  «و توضيح دادن

ايج دانند، مالحظه نتای که آموزش فعال را سنگ بنای آموزش و خالقيت میهای پياژهگذشته از گرايش
ای برخوردارند، حکايت از آن دارند که نظام مبتنی های غيرپياژهپژوهشی بسياری از محققانی که از گرايش

 .(الف 1404)منطقی،  آموزان ايفا می کندثير را در تربيت خالق دانشأترين تبرآموزش فعال، بيش

 

 سازد:از منظری متفاوت با تأکيد در ضرورت فردی شدن آموزش خاطرنشان می ،(2414) 1وياور

، همگی از يادگيری به عنوان امری فردی 4و از ويگوتسکی تا سيلی براون 3تا ويگوتسکی 2از ديويی

اند. تلفن همراه به دليل امکاناتی که از آن برخوردار است )از دهد، ياد کردهتماعی رخ میکه در متن اج
ای ههای مختلف، اتصال به شبکهوجوی اطالعات در اينترنت گرفته تا بازيابی اطالعات، نرم افزارجست

ی، تحول رگفته است و با شخصی کردن يادگييادگيری و مانند آن(، در عمل تأييدی بر نظريات پيش
 آورد.قابل توجهی در پيشرفت جامعه فراهم می

                                                           
1. Weaver, Anne 

2. Dewey, J. 

3. Vygotsky, L. 

4. Seely Brown 
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ترين شکل آموزشی پيشنهادی پياژه آلتوان اظهار داشت که ايدهبا توجه به آنچه از آن ياد شد، می
 )به عنوان سردمدار بررسی تحول ذهنی آدمی(، يادگيری فعال است.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

های ارتباطی جديد مانند تبلت، گوشی همراه و فناوری کاربر 04نسل دهه با بررسی تعامل کودکان 
 ایای )نظير چندرسانههای عديدههای اخير به دليل جذابيتفناوری گردد کهرايانه، اين نتيجه حاصل می

های کودک و مانند جويی کاربر، دامن زدن به کنجکاویهای بصری زياد، ارضای هيجانبودن، جذابيت
ارند، در عمل بستر مناسبی جهت يادگيری فعال کودک و درگير شدن کودک با آن( که از آن برخورد

آورند و کودک را برآن های تبلت، گوشی همراه و رايانه پديد میفناوری شيوه آزمون و خطا در ارتباط با
ای های اخير را رمزگشايی کرده، ضمن معرفی آن برفناوری دارند تا شخصاً زوايای نهفته موجود درمی

 دوستان و همساالنش، از امکانات جديد نيز استفاده کند.

سازند، وقتی آنان از کودکان ( در گزارش پژوهشی خويش خاطرنشان می2412و همکاران ) 1پلومن

اشتند دايد، آنان بيان میها را آموختهپرسيدند که شما چگونه کار با فناوریپيش دبستانی خردسال می
يم. به اها را ياد گرفتهر اطرافيانمان با تبلت، رايانه و تلفن همراه، کار با فناوریکه ما با مشاهده طرز کا

اشد، ها توسط برخی از کودکان ببرداری شايد اولين گام در جهت ورود به دنيای فناوریتعبير ديگر، کپی
و يا تلفن  رايانهتر عمل کرده، تنها با در دسترس داشتن تبلت، اما کودکان ديگری در سطحی پيشرفته

 د.يابنهمراه، در برخورد فعالی که با وسايل مزبور دارند، به راز و رمز کاربری از اين وسايل دست می

( در بررسی که در مورد چگونگی مواجهه کودکان پيش دبستانی با تبلت داشتند، 2414) 3و چن 2کووزه

چگونگی مواجهه آنان با تبلت و کاربری  ساله را مورد بررسی قرار دادند و 4-4کودک پيش دبستانی  01
 از آن را فيلم برداری کردند.

                                                           
1. Plowman, L. 

2. Couse, L. J. 

3. Chen, D. W. 
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بررسی اطالعات گردآوری شده حکايت از آن داشت که کودکان پيش دبستانی با عالقه با تبلت 
مواجه شده و در جريان انجام تکليفی نظير نقاشی کشيدن با تبلت، هرگاه به يک مشکل فنی برخورد 

احساس ناراحتی و ناکامی از خود نشان بدهند، با آزمون و خطا به حل آن کردند، بدون آن که می
 پرداختند.می

، به شکل بارزی تحقق آموزش فعال را در 04نسل دهه بررسی ميدانی انجام شده در سطح کودکان 
 گذارد.های ارتباطی جديد به نمايش میفناوری سطح کودکان کاربر

های ارتباطی جديد در چشم و دل جذابيت بيش از حد فناوری بررسی ميدانی انجام شده، حکايت از
های بسيار زياد ساله، مصاديقی از جذابيت 4های ياسين و مادر اميرعلی کودکان تا جوانان دارد. مصاحبه

 گذارند:های ديجيتال را به معرض ديد میرسانه
 چه طوری ياد گرفتی؟تو کار کردن با گوشی را  -»

 «.روزه ياد گرفتم 14ياد گرفتم. ،دقققت دقت کردم چشمم به گوشی رسيد.اولين باری که 
 مصاحبه با مادر اميرعلی: »

ها در دسترس او هست، نداره و گوشی پدرش هم فقط شبپسر من بسيار باهوش هست، اما گوشی 
 دهد.کند و تنظيمات گوشی را تصادفی تغيير میاو خودش برنامه دانلود می

 «.کندشيطنت می ترکمتر شده و کند در خانه آرامزمانی که با گوشی کار میاميرعلی از 
ساله مصاحبه کرده بود، در حاشيه مصاحبه وی  4يکی از اعضای گروه پژوهش که با سارينای 

 خاطرنشان ساخته است:
مراهی ه های سارينا با تبلتش را از آغاز تا پاياندر اين مصاحبه من طی شش ساعت مدام، تمام بازی»

های او معطوف بود تا جايی که ی بازی کردن و محتوای بازیام به نحوهتوجه تربيشکردم و هم چنين 
دهد که کودک ظرفيت و انگيزه ها، چند ساعت طول کشيد و اين نشان میاين همراهی کردن در بازی

ارينا و اغلب دختران، شامل های سی ديگر اين که بازیی طوالنی مدت از تبلت را دارد. نکتهاستفاده
ها است که اين مسأله به داری، آرايش کردن، بازی مربوط به مدارس و پزشک بودن و مانند آنبچه

 های ديجيتالیمعنای ارضای عاليق طبيعی دختران در دنيای مجازی است. بنابراين توجه به بازی
 «.ها گذشتکودکان از مسايل مهمی است که نبايد به سادگی از کنار آن 

ها برای کودکان خردسال به فناوری گردد، جذابيتهای مقدماتی انجام شده، مشخص میدر بررسی
همراه قدری زياد است که اگر خانواده و اوليای کودکان نيز با آنان همراهی نکرده، کاربری از تبلت يا تلفن

همراه ن تبلت دوستان يا تلفنبه دست آورد در صددها آموزش ندهند، خود کودکان شخصاً را به آن
 کنند کاربری از آن را فراگيرند.اطرافيان برآمده، يا مخفيانه سر گوشی اوليايشان رفته، سعی می

های به عمل آمده بيانگر آن است که کودکان پيش دبستان، در نخستين گام از آموزش و بررسی
بی ی کاربری اوليا و اطرافيان، به شکل نسهمراه يا تبلت، با مشاهده چگونگبرخورد فعال خويش با تلفن

شند با گردآوری کوگردند و در صورت ممانعت احتمالی اوليا نيز میهمراه يا تبلت آشنا میبا استفاده از تلفن
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مخفيانه اطالعات الزم )نظير مخفيانه ديدن رمزگشايی گوشی اوليا برای يادگيری رمز باز کردن گوشی 
به ديگر کودکان فاميل برای مشاهده غيرمستقيم رمزگشايی گوشی اوليا و آنان و يا حتی متوسل شدن 

خ های خويش پاسگزارش آن به کودک(، به گوشی يا تبلت دست يافته، با ورود در آن، به کنجکاوی
 دهند.

ای ناکافی خويش يا پيش گرفتن آزمون و خطا در های مشاهدهکودکان در جريان يادگيری اگر چه
همراه و تبلت اوليا، ممکن است به دستگاه مورد نظر آسيب زده، های مختلف تلفنيادگيری کاربری

اطالعات آن را پاک کرده و يا کالً آن را از کار بيندازند، اما در ادامه همين آزمون و خطا، رفته رفته به 
فعال  آموزش گردند و به نوعیهمراه، تبلت و رايانه اوليا، آشنا میهای مختلف تلفن يادگيری کاربری

 سازند.ها، محقق میفناوری پياژه را در جريان استفاده خود از
های خويش عمق های خود به دوستانش، به يادگيریدر اين مرحله کودک ضمن ياد دادن آموخته

های فنی گوشی، تبلت يا رايانه زده، در های اکتشافی در ديگر کاربردوجوبخشيده، دست به جست
 ازی نيز دست به غور و تفحص بزند.محتويات فضای مج

 
 

 
 
 
 
 

 

های خويش از تبلت يا گوشی همراه و يا در اين مرحله، ممکن است آموخته 04نسل دهه کودکان 
های ها انتقال دهند و به فرض پس از يادگيری چگونگی کاربری از برنامهفناوری رايانه را به ديگر

همراه، بکوشند تا يادگيری اخير را روی تبلت يا رايانه پياده کرده، تفاوت دو وسيله را در برنامه تلفن
 موردنظر )نظير گالری عکس، عکاسی يا دانلود کليپ و فيلم( دريابند.

دهد که ها، وی را به سطحی ارتقا میفناوری و خطای کودک در کاربری از يادگيری مبتنی بر آزمون
اير وسايل همراه يا سبعضاً مشکل گشای اوليا يا اطرافيان واقع شده، وقتی آنان در جريان کاربری از تلفن

 فنی خويش دچار مشکل شدند، با رجوع به فرزندشان، از وی بخواهند تا او مشکل آنان را حل کند.
های ارتباطی فناوری در جريان کاربری از 04نسل دهه ه مهمی که در روند يادگيری فعال کودکان نکت

فناوری به سطح ساير مباحث علمی است که اين  جديد وجود دارد، تعميم يادگيری فعال آنان از مسايل
طی پيشرفته، های ارتبافناوری مسأله بيانگر اهميت يادگيری فعالی است که کودکان در برخورد با
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. در ادامه، مصاديقی از آنچه از آن ياد شد، مورد بررسی قرار خواهند 1مند گردندتوانند از آن بهرهمی

 گرفت.
گونه که از آن ياد شد، کودکان در نخستين مرحله، با کنجکاوی، به مشاهده کاربری اوليا و همان

ش، ای خوي( آنان پرداخته، با يادگيری مشاهدههمراه )و در مراحل بعد، تبلت يا رايانهاطرافيان از تلفن
های گيرند، البته ممکن است کودکان در يادگيریفناوری مورد نظر را ياد می چگونگی کاربری از

های اشتباهی داشته باشند که بالفاصله در روند آزمون و خطای خويش در ای اوليه خود برداشتمشاهده
 کنند. صحيح میبرخورد با فناوری مورد نظر آن را ت

ساله، نمايشگر کنجکاوی وافر کودکان در  4های انجام شده با کيان و حسنا و فاطمه ضحی مصاحبه
 ابد:يای کودکان بر همين مبنا تحقق میهای مشاهدهرابطه با تبلت يا تلفن همراه است که يادگيری

 دونيد تلگرام چيه؟ها کدومتون میبچه -»
 خونه.ره توش چيز ميز میمامانم هی میدونم، کيان: من می

 خونه؟مامانت فقط چيزی می -
 فرسته.کيان: عکس مکس هم می

 ده.حسنا: مامان من فقط به دوستاش پيامک می
 توی تلگرام؟ -

 فرستاده، اينجاهاش هم سبزه.  حسنا: آره، ولی داداشم برای مامانم يه تلگرامی
 کنيد؟ خودتون با تلگرام کار نمی -

 «.رم توشده، ولی من میکيان: نه، مامانم اجازه نمی
 خوام يه چيزی بگم.می»
 بفرماييد. -

 دی؟گوشيتو می
 يه کم با هم حرف بزنيم بعد. -

 خوام بازی کنم.می
 باشه، ولی بايد دانلود کنيم. -

 خوام.من آرايش بازی می
 دونی اينترنت چيه؟گيريم. میمی باشه از اينترنت -

 آره.
 چيه؟ -

                                                           
های فرهنگی الزم و بدون نظارت اوليا دست به کاربری در اين قسمت الزم به يادآوری است که اگر کودکان بدون بسترسازی .1

واهد آنان خای متوجه عقيدتی گسترده -فرهنگی -اجتماعی -های روانیفناوری و فضای مجازی بزنند، آسيب گسيخته ازعنان
 شد.
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 يه عالمه توش بازی هست.
)در ادامه مصاحبه، پس از آن که من گوشی خودم را به فاطمه دادم تا قدری با آن بازی کند، فاطمه  

 بالفاصله رمز گوشی را باز کرد و به من گفت که به گوشی من دقت کرده بود تا رمز آن را ياد بگيرد.
و  -توانست از گوشی ر صورت با وجود آن که فاطمه گوشی و تبلت نداشت، ولی به خوبی میبه ه

 «.کاربری داشته باشد( -احتماالً تبلت
ساله، مصاديقی از چگونگی يادگيری  4ساله و اميرمحمد و ماهان  5اظهارات اميرحسين و ريحانه 

 دهند:فناوری را به دست می ای کاربری ازمشاهده
 کنی؟میها رو از کجا دانلود رحسين بازیامي -»

 خواد، ولی با شريت، بدون اينترنت هممیشه بازی ريخت، ولی بازار اينترنت میاز بازار، با شريت هم 
 شه بازی ريخت.می

 چه طوری ياد گرفتی با شير ايت کار کنی؟ -
 از مامانم.

 مامانت يادت داده؟ -
 بله.

 چه طوری؟ -
 ادم داده.کوچيک بودم ي

 بلدی با بازار کارکنی؟ -
 آره.

 ازکجا ياد گرفتی؟ -
 خودم ياد گرفتم.

 چه طوری يادگرفتی؟ -
 «. کرد، ياد گرفتممیمامانم که برنامه دانلود 

 کردی؟اِ اِ با اينستا چه کار می -»
 نوشت خواهرم، منو ريحانه يهويی.گرفتيم، میبا خواهرم عکس می

 بنويسه؟خواهرت بلده قشنگ  -
 آره خاله.

 از کی ياد گرفته بودين عکس يهويی رو؟ -
 از مامانم و خاله و دختر خاله.

 ها يادتون دادن؟اينستا رو هم اون -
 «.دونستن از دستشون نگاه کرديم، ياد گرفتيمنه، نمی

 بلدی؟رو دانلود کردن اميرمحمد  -»



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل112

 .رهآ
 جوريه؟ه چدانلود کردن  -

ه... اگر بعد يه نوشته دار ،بعد يه چيز سبز رنگی مياد ،زنيمشکه خواستيم میريم تو بازار هر چی می
ه... بعدش شزنيم دانلود میيه ذره می ،اگر فقط نوشته داشت ،شهيعنی پوليه نمی ،اينا داشت ه دونه ازي

 .ده تا برسهديگه طول می
 ا رو کی بهت ياد داده؟هاين -

 .خودم
 تونی.خودت که نمی -

 .گرفتم ديگه خودم ياد
 از کی؟ -

 «.جوری ياد گرفتم ديگه ها... اينرفت تو بازیديدم آبجيم میمن بعضی وقتا می
 ياد گرفتی؟رو چه طوری کار کردن با تبلت آقا ماهان  -»

 .کردممنم نگاه می کرد،می ش کارتبلت مامانم وقتی با
 «.خيييييلی آسونه ياد گرفتم، کمکم ،کمکم

دهند که اطالعات مورد نظر خود در صورت مواجه شدن با ممانعت اوليا، گزارش می برخی از کودکان
 کنند:ها يا ساير مسايل(، به شکل مخفيانه گردآوری میفناوری را )در زمينه

 کنی؟با گوشی مامان و بابات بازی می -»
 آره.

 ها رمز داره؟گوشی اون -
 آره.

 کنند؟ها برات باز میرمزش رو اون -
کنه. یی بازی مچه طورها بهم ياد ندادن. به حديثه )دختر خالم( گفتم ببين مامانم گوشيش رو نه، اون

 ساله(. 4)بهشاد، « اون ديد و رمزگوشی مامانم رو به من ياد داد
 بهشته خانم پس متين رو خيلی دوست داری؟ -»

 آره.
از عاشق شدن و عالقه به ازدواج  تونی بگی از کی ياد گرفتی که عشق و ازدواج چيه کهخوب می -

 زنی؟با متين حرف می
 از عموم.

 يعنی عموت به تو ياد داد؟ -
 نه.
 پس چی؟  -



  114 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 کرد.عموم با احمد صحبت می
 احمد کيه؟ -

کرده که بهشته به ی ازدواج صحبت میپسر عمو علی )عموی بهشته با پسر بزرگ خود درباره
 های اخير خود رسيده است(.گذر، به برداشتاين رهداده و از ها گوش های آنحرف
 تو پيش عموت نشسته بودی؟ -

 نه.
 چرا نه؟ -

 ذاشتن برم پيششون.نمی
 پس تو چه جوری شنيدی؟ -

 رفتم.به خاطر آب خوردن می
 حاال واقعاً تشنه بودی؟ -

 نه.
 دادی؟رفتی و حرفاشون رو گوش میپس الکی به خاطر آب خوردن می -

 «.آره
ای کودکان درست نيست که کودکان در مدت اندکی به های مشاهدهالبته در برخی از مواقع يادگيری

 پردازند:تصحيح يادگيری خود می
 دونی اينترنت چيه؟عبدالرضا می -»

زنه )عبدالرضا دم مامانم میشه، میزنم تو گوشی، ولی وصل نمیهه رو میببين من هی اون دکمه
 داند(.فای و مودم می اينترنت را وای

 دهم( اين هم به نظرت اينترنته؟ وجوگر را نشانش می)صفحه جست -
 داند(.دونم چيه )صرفاً به خاطر گفته والدين، مودم را اينترنت مینه، اين نمی

 کنه؟مامانت وصلش می -
 آره.

 کنی؟بعد تو با اون چه کار می -
 «.کنم ديگه... من بازی نصب می

ه سازند که اوليای آنان بکودکان پيش دبستانی در جريان مصاحبه خويش خاطرنشان میبرخی از 
دهند که رأساً دست به کاربری تام و تمام از تبلت يا گوشی همراهشان بزنند، ولی کودکان ها اجازه نمیآن

 يابند:در اين دست موارد، غالباً راه حل مناسب برای دور زدن موانع سر راه خود را می
 آقا هيراد، شده بازی دانلود کنی، ولی خوب نباشه؟ -»

 آره.
 بعد دوباره خودت بلدی پاک کنی؟ -
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 پاک کنم؟ نه.
 نه؟ -

 «.خوام از دوستام ياد بگيرمده، من پاک کنم. اما میمامانم اجازه نمی
و  مونشان، در ارتباط با وسيله مورد نظر، دست به آزای اوليههای مشاهدهکودکان پس از يادگيری

همراه يا تبلت آشنا شوند. البته در اين ميان ممکن است کودکان های تلفنزنند تا با ساير کاربردخطا می
 سازد.به وسيله اوليايشان نيز آسيب بزنند، اما به هر صورت اين مسأله، روند يادگيری آنان را متوقف نمی

ساله، مصاديقی از تحقق آموزش فعال  5ی ساله و ويونا 4های انجام شده با متين و اميرعلی مصاحبه
فناوری مورد استفاده  گذارند که طی آن کودکان با درگيری فعال بامورد نظر پياژه را به نمايش می

 اند:فناوری وقوف و آگاهی يافته های مختلف آنخودشان، در عمل به کارآيی
 کارتون باب اسفنجی رو ديدی. -»

 .اميرعلی: آره، بازيشم هست
 بازيش چه جوريه؟ چه کار بايد بکنيم؟ -

تاپ زن عموم داشت، خيلی آسون بود، خوب بود، گيری، منم اول بلد نبودم، تو لپاميرعلی: ياد می
 گونه بود، ولی يه کوچولويی هم بزرگونه بود، خوب بود... .بازيش يه کوچولويی بچه

 کنی؟تو فقط از بازار دانلود می -
گن شايد بازار خوب نباشه، من رو گوشی بابام ريختم همه کل چيزايی که می دونم،اميرعلی: نمی

 داشت رو پاک کرد، همه رو پاک کرد.
 يعنی وقتی يه بازی از بازار روی گوش يبابات ريختی، همه چيش پاک شد؟ -

 اميرعلی: آره، هی ادامه دادم، بعد ديدم خوب نيست، زاپيا بهتره.
 يری؟گبا اون چه جوری بازی می -

 گوشيتو. کنهشه، ولی بازار خراب میکنه، هيچی نمیاميرعلی: با اون خيلی خوبه، اصالً هيچ کاری نمی
 متين: آره، زاپيا.

 بعد گوشيت خراب شد، تونستی خودت درستش کنی؟ -
م بره از بين، آهان، گوشيشاميرعلی: نه، گوشی من نبود، گوشی بابام بود، خراب که، همه چيشو می

 د... .خراب ش
 اميرعلی: تفنگای جديد بنويس.

 اين اومد. -
 اميرعلی: چی رو زدی؟

 همون تفنگای جديد. -
 گيرد(.)گوشی را می

 اميرعلی: اين خوب نيست!
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 چرا؟ -
 خوام اون يکی رو دانلود کنم.اميرعلی: من می

 ترسناکه؟ -
 ها خوب نيست.اميرعلی: نه، بد نيست، برای تو عاليه، ولی برای بچه

 پس نصب کن ببينيم. -
 اميرعلی: اينترنتت چه تنده، اينترنت بابام خيلی کمه.

 شه؟نصب نمی -
 اميرعلی: بذار ببينم.

 شه.متين: نصب نمی
 ريزم.اميرعلی: اين يکی رو می

 ها.ترسناکه -
 اميرعلی: اين )پيغام( مياد.

 اآلن بايد چه کار کنيم؟ اميرعلی:
 به روش آزمون و خطا اعمال کند(. کند تا پيغام را)با گوشی کار می

 «.اميرعلی: بازی شروع شده! نصب شد! تفنگتو برات آماده کردم!
 کردی؟ويونا بعد خودت بازی نصب می -»

ش، تغيير رفتم تو بازيکردم، بعد میبازی رو نصب می ،رفتم از تکنولوژيشرفتم بازار... بعد میآره... می
 «.شدکرد... يه بارم همه چيش پاک می

به دليل ناتوانی در خواندن و نوشتن، در عمل با مشکالت متعددی در جريان  04نسل دهه کودکان 
نی نشيگردند، اما مشکالت اخير آنان را وادار به عقبهای ارتباطی جديد مواجه میفناوری کاربری خود از

تر ها را کم رنگدور زده و يا آنکوشند با اتخاذ برخی از تمهيدات، مشکالت پيش آمده را نکرده، آنان می
ط ها )ارتباکنند. به عنوان مثال، ارتباط صوتی و ارسال صوت، يا برقراری ارتباط از طريق شکلک

وانی شود، کودک به دليل نات. در بعضی از موارد نيز مشاهده میاستای از اين تمهيدات استيکری(، نمونه
سب پردازد و بر مبنای برچها میها، به مرور انبوهی از بازیبازی در نوشتن نام بازی، با انتخاب گزينه همه

 ،ساله 4کند. تجربيات زير از مصاحبه سامان و محمد و لگوی بازی، بازی مورد نظر خود را نصب می
 گرفته شده است:

 کنی؟سامان با تلگرام هم کار می -»
 گيرم.آره، با دوستام تماس می

 بنويسی؟ ی، يعنی بلدی چيزیچه طور -
 «.خوام بگمفهمن چی میفرستم، اونا هم مینه، استيکر براشون می

 ريزه؟ها رو برات میمحمد کی بازی -»
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 خودم.
 ريزی؟از کجا می -

 .زنم بازی ميادره يه عکسی هست، اونو میزنم، میرو يه کيف می
 اسم اون کيفه بازار نيست؟ -

 چرا هست.
 بازی رو بنويسی؟بعد، اونجا بلدی اسم  -

 نه.
 دی کسی برات بنويسه؟می -

 آره، ولی خودمم بلدم يه کارايی بکنم.
 دی؟به من هم ياد می -

 ها. ی بازیزنم پخش همهآره، می
 گوشی هم چنين امکاناتی رو داره؟ -

 «.آره
ها همراه يا تبلت و رايانه دارند، يافتههای تلفنفناوری کودکان پس از يادگيری فعالی که در ارتباط با

کوشند يادگيری خويش را به آنان های خود را در اختيار دوستان يا اطرافيانشان قرار داده، میو آموخته
های دهد، کاربری از بازیاش، ضمن آن که نشان میساله، در جريان مصاحبه 5نيز منتقل کنند. افرود 

ال( سگر )به عنوان يک فرد بزرگگيرد، بدون آن که به مصاحبهجريان آزمون و خطا ياد میمختلف را در 
ای داشته باشد، شخصاً مشکالت سر راه کاربری خود از بازی را رفع که در صحنه حضور داشت، مراجعه

 گر ياد بدهد:کوشد راه موفقيت در بازی را نيز به پژوهشکرده، می
 دی؟ن بلدی... با موبايل من، بهم ياد میافرود گفتی بازی کرد -»

 بازی داری؟
 آره. -

 تونم بازی کنم.خب بده بازی کنم ببينم، می
 اين چه شکليه؟

 باحاله!
 کند به من هم ياد بدهد(.گيرد، در ادامه، تالش میکم ياد می)با آزمون و خطا وارد بازی شده و کم

 افرود تو خيلی باهوشی. -
 کند!(دهد و خودش را تشويق میه می)افرود به بازی ادام

 سه تاييشونو زدم کشتم!
 من اينو بازی کردم... .

 کی؟ -
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 کرديم، من اينو بازی کرده بودم.همون روز ديگه که اومده بودی، داشتيم مير بازی می
 آهان آره، دوست داری بازم بازی کنيم؟ -

 آره.
نياز از کمک من با آزمون و ها را بیاکثر بخش گيرد، اماکند به بازی، بعضی جاها کمک می) شروع می

 کند(.های من توجهی نمیها به حرفدهد، در اکثر قسمتخطا انجام می
 دهد(.نگاه کن! ببين چه کار کرد! )بازی را نشانم می

 شه.ره، اونو بزنی، لباساش عوض میپره، اونو بزنی راه میببين، اينو بزنی می
 «.بايد بزنی روشاينو ببين... قارچه... 

 
 

 
 
 

 
 

بيانگر آن است، وی در حالی که در تلفظ اينستاگرام دچار مشکل است و آن  ،ساله 4های مصاحبه طا
ريزد، بلکه با رفتن به تنظيمات های مختلف را مینامد، اما نه تنها برای مادرش بازیرا ايساگام می

 برد:تبلتش، از امکانات آن سود می
 وی برات جذابه؟ببازی سا چه قدرطاها  -»

 مامانمم اين بازی رو تو گوشيش داره. خيلی دوسش دارم،
 کنی؟م همين بازی رو میه با گوشی مامانت -

 .کنهمامانم خودشم اين بازی رو می نه خاله.
 تو براش ريختی؟ -

 آره.
 منم بريز؟ یخودش گفت برا -

 .ريختم که با گوشی اون بازی کنم تو گوشيش شه.من شارژ تبلتم تند تند تند تموم می نه،
 کنه؟مامانت هم خيلی اين بازی رو می -

 .  دم به اونمی ،بازموقتی هم من می، ده به منمی ،بازهآره، وقتی می
 تو هم تبلتت رمز داره؟ -

 آره.
 خودت رمز گذاشتی؟ -
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 آره.
 از کی ياد گرفتی؟ -

 «.رمزش مياد ،بری تو تنظيمات کاری نداره،
 

 
 
 
 
 
 
 

در پاسخ به اين پرسش که چگونه کاربری از تبلت يا گوشی و  04نسل دهه در اين مرحله کودکان 
 سازند:ايد، به صراحت شخص خودشان را مطرح میهای ديجيتالی را ياد گرفتهيا بازی

 و ياد گرفتی؟ر چه طوری کار کردن با تبلتتو خوب  -»
 ساله(. 4)طاها، « يادم ندادهيچکی  يعنی از همون اول بلد بودم، بلدم،

 های جديد ياد بگيری، بازی کنی؟خاله دوست داری بازی -»
 اوهوم.

 هام رو بازی کنی؟اآلن بهت گوشيمو بدم، دوست داری بازی مثالً من -
 آره.

 کند(.می match land)شروع به بازی 
 يه؟چه طوردونی بازيش خاله می -

 نوچ.
 خوای يادت بدم؟می -

 اوهوم.
رو بايد با هم عوض کنی، اونايی که رنگشون مثل همه، دو تا  ببين خاله، اينجا رو ببين، مثالً اين -

بغل هم، با هم ديگه باشن... آفرين، بزن خاله رو صفحه، بزن، آهان، آفرين... خاله يکی ديگه بزن ببينيم، 
کنی.  سفيد رو با نارنجی عوضهايی که هم رنگ هستن، بگذاری کنار هم ديگه، ببين مثالً بايد بايد اون

 رسند(.آفرين... آفرين خاله )حرکات چشمی و کنترل دستی آال، فوق العاده به نظر می
 بازی رو دوست داری؟ -

 آره.
 خاله بردی آفرين. بازيش رو دوست داشتی؟ -

 آره.
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 د(.دهم که انجام بدهرا به او می -Digby jump-)برای اين که کودک خسته نشود بازی ديگری 
 يه؟چه طور

 بايد بزنی رو صفحه بپره. -
 ساله(. 4)آال، « دهد(گيرد و ادامه می)بازی را ياد می

 
 

 
 
 
 
 
 

، کوشند با همان روشدر ادامه يادگيری کودک که به شيوه فعال صورت پذيرفته است، کودکان می
های اخير در جريان يادگيریهای تلفن همراه يا تبلت فرارويشان آگاهی يابند. گاهی هم به ديگر کاربری

گردد. اظهارات روژينا و پارسای های شهودی برای آنان محقق میکودکان خردسال، برخی از يادگيری
ساله نيز  4ساله، مصاديقی در جهت ادامه و گسترش يادگيری آنان را به دست داده، تجربه ويونای  4

 کودک برای وی پديد آمده است: حکايت از يادگيری شهودی دارد که در روند آزمون و خطای
 روژينا خانم، خودت ياد گرفتی بازی کنی يا کسی بهت ياد داد؟ -»

 خودم ياد گرفتم.
 خاله با تبلتت بلدی عکس هم بگيری؟ -

 آره.
 يه؟چه طورتونی تو موبايل من نشون بدی عکس گرفتن ببين می -

 دهد(.کند و نشانم میگوشی پيدا میبله، پيدا کنم؟ اين جوری )به راحتی برنامه را از روی 
 شه يه عکس ازم بگيری يا اگه دوست داری از خودت بگير.می -

 گيرد(.نه از شما )عکس می
 گيری؟عکس می تربيشخوب خاله از چی با تبلت  -

رم روی صفحه، رو صفحش کلی عکس داره، گيرم، بعد میگيرم. از خودم میاز خودم می تربيش
خودم آريل رو بذارم کنار خودم، باربی بذارم مثالً کنار خودم، سيندرال بذارم کنار خودم، يه تونم کنار می

 «.دهکالسياش درس نشون میداره به همآقاهه رو بذارم، 
 ريزی؟میرو هايی چه بازیتو دونه مامانت میآقا پارسا،  -»

ريختمااا بازی رو، ولی هر دو بار رو بار  دونست، بعد که فهميد پاکش کرد. دوآره، ولی يکيشو نمی
 پاک کرد.  ،فهميد
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 چه جوری بود که مامانت نفهميد؟ -
کردم، بعد يهو فهميد. می هام رو نگاه نکرده بود تا يه مدت من بازیکرد، بازیاون روز سرش درد می

 چشمش نخورده بود قبل از اون. 
 مامانت فهميد؟بعدش کردی که  چند وقت بازی -

دونم، ولی فکر کنم يه ماه اينا بود، آخه برده بودم اون بازی رو صفحه آخر گوشی مامانم، نمی امممم
 کرد، برای همون نفهميده بود. نمی اصالً نگاهبعد مامانم اون صفحه آخر رو 

 از کجا ياد گرفتی که ببری صفحه آخر؟ -
تونی عد میب ،ازی فشار بدی انگشتتونداره که همين جوری بگيری روی باز جايی ياد نگرفتم، کاری 
 . «هرجا که دلت خواست ببريش

 بلدی کارتون و فيلم از اينترنت دانلود کنی؟ -»
 آره، بزن السا آنا، کل فيلماش مياد.

 يعنی بلدی بنويسی؟ -
 اينا رو بلدم فقط.

 ها رو کی ياد داده بهت بنويسی؟اين -
 خودم بلد بودم.

 ی بلد بودی؟ چه طورخوب  -
 زد تو تبلتم که بياد.ديدم مامانم چيا رو می
 کيتی بازی، فيلم بزن.

 باشه!  -
 بزنی کارتون، کارتونش مياد.

ن بدون سواد نوشت چه طورزنه؟ )اينجا باز هم شک کردم که خودت بلدی بزنی يا کسی برات می -
 وجوگر سرچ کرده و کارتونش را دانلود کند(.توانند در جستمی

ونم، تاآلن يهويی تونستم، يعنی تو گوشی بابامم می اآلن خودم گفتم؟ بلد نبودم، يعنی شه،باورم نمی
 آخ جون )کودک چيز جديدی را کشف کرده است(.

 ی؟چه طوريعنی  -
 وجوگر است(.يعنی از اينجا بلد نبودم )منظورش صفحه جست

 تونستی دانلود کنی؟يعنی از اينجا نمی -
 شه، اما اينجا شد.ش نمیگفت تو گوشينه، بابام می

 آهان فهميدم. -
 پس بلد نبودی بنويسی؟ -
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 «.1شه، يهويی به شما گفتم )احساس ذوق زدگی(دونستم میآره، وای نمی

سروکله زدن با تنظيمات تبلت و تلفن همراه، وجه ديگری از کاربری کودکان پيش دبستانی از 
 دهد:های ديجيتال را تشکيل میرسانه
 از کجا مياری؟ ور های گوشيتبازیخانم ديبا  -»

ولک قدر شيريت رو انگيه بار اين . اماريزهمامان برام می ،تونم بازی دانلود کنمنمی ،سيم کارت ندارم
 .ساله( 4)ديبا، « بازی پيدا شددو تا  ،کردم

های کودک در های موجود در آن، قسمت ديگری از فعاليتوجو در فضای مجازی و محتواجست
ساله، در مصاحبه خود از برخورد اکتشافی  4رود. شايان های فعال او به شمار میجهت تداوم يادگيری

 که با فضای مجازی دارد، به شرح زير ياد کرده است:
 ؟دارندگوشی يا های مهد تبلت شايان بچه -»

 .تبلت دارن ولی گوشی ندارن،
 ؟دکننمی هايیکار هاشون چهبا تبلت -

 .بيننکارتون می کنن،بازی می
 ؟دارند هايیچه بازی -

 .هابازی جنگی و موتور و اين ساب وی، ولی فکر کنم سونيک، ،دونمنمی
 رن؟میهم اينترنت  یتو -

 .رنآره می
 ؟دکننچی سرچ مید و گردندنبال چی می -

 .ماشين عکس موتور، بينه،ها رو میمانی عکس فوتباليست مثالً
 کنی؟چی سرچ می ری؟اينترنت می یتو -

 .اسم باباو  اسم مامانبعد  من يه بار اسم خودمو زدم که عکس خودمو ببينم،
 تو مگه سواد داری؟ -

 .خونيمها رو باسم کوچه اسم خودمونو بنويسيم، ده،خاله پريسا بهمون الفبا ياد می بلدم بنويسم،
 مياره؟ زیچي ،کنیو سرچ میر بعد اسم خودت -

ولی  اره،ميرو کل عکس مسی  بزنی مسی، ببين مثالً هم عکس منو نمياره، اصالً کلی چيز الکی،
 .عکس منو نمياره

 کنی؟ديگه چی سرچ می -

                                                           
ير توانست، از سااستور دانلود کرد، ويونا نيز از گوشی پدرش نمیتوان از آپاز گوشی آيفن بازی يا فيلم را تنها می .1

گر( نرم افزاری روی گوشی خودم داشتم که اين امکان را ها، بازی يا فيلم بگيرد. اما من )پژوهشسايتها و وبوجوگرجست
وجوگرها، بازی و فيلم دانلود کنم. ويونا در جريان آزمون و خطای آورد که با گوشی خودم از ساير جستبرای من فراهم می

 خويش به اين مسأله رسيد و به همين دليل خيلی خوشحال شد.
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 «.هااز اون راه راه شير، دايناسور، ماشين، عکس موتور،
ساله، در  4ساله و تبسم  5ساله )و مادر بزرگش(، مادر يسنای  0های انجام شده با رادين مصاحبه

بيانگر عقب ماندن اوليا از فرزندشان در زمينه دانش فنی نسبت به تلفن همراه يا تبلت و  درجه نخست
و در درجه بعد، بيانگر اعتماد به نفس کودکان پيش دبستانی که در جريان يادگيری و  استشان رايانه

 اند.ست يافتههای ارتباطی دفناوری های مختلفآموزش فعالشان، به دانش الزم جهت کاربری از ظرفيت
 ری يا نه؟رادين مهدکودک هم می -»

 مهدکودک؟
 آره، مهدکودک؟ -

 رم، خونه هستم... .نه، مهدکودک نمی
 گيرد(.بيند و گوشی من را از دستش می)مادر بزرگش ما را در حال بازی با گوشی می 

رش زايی رو بلده که مادمادر بزرگ رادين: يا موبايل مامان و باباش يا موبايل من همش دستشه، يه چي
فارسی و انگليسی بلده، بهش بگی دو تا  15تا  1ها، اعداد رو هم بلده از بلد نيست، ماشاال باهوشن بچه

 «.شهمی 1گه هم می 0از  ترکم
 دم.میيه وقتايی مامانم بلد نيست با گوشی کارکنه، من بهش ياد »
 دی؟میمثالً چی يادش  -

 دم.میبفرسته برای کسی، من بهش ياد خواد آدمک میمثالً 
 تو از کجا ياد گرفتی؟ -

 من خودم يادگرفتم.  
 چه طوری ياد گرفتی؟ -

 گوشی ديگران رو ديدم ياد گرفتم.
 از گوشی کی ياد گرفتی؟ -

 «.امام، عمهمثالً گوشی خاله
اند، هم هاينترنت داشت های فعالی را که در ارتباط با کاربری از تلفن همراه، تبلت وکودکان يادگيری

 برند.ها و هم در ساير مسايل علمی به کار میفناوری هايشان در کاربری ازبرای گسترش يادگيری
هايی در جهات اخير ساله، نمونه 4ساله و دانيال  5ساله، محمد  4های های انجام شده با طامصاحبه

 دهند:را به دست می
 ؟ا مينيونو دوست داری ير تبلت تربيش -»

 .تبلت
 چرا تبلت؟ -

 .ببينم رو تونم برم تو تبلتمم مينيونچون می
 چه طوری؟ -
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 .بعد مياره برام ،نيونمي )انيميشن( نويسم انمشنمی
 مگه تو سواد داری؟ -

 .راحت باشم ،رم کالس اولمامانمم بهم يه کم نوشتن ياد داده که می خاله وحيده بهمون ياد داده.
 ری از تلويزيون ببينی؟نمیخوب چرا  -

 .بينمرم تو تبلتم میمی ،دهخب بعضی اوقات که مينيون نشون نمی
 گی؟به مامانت می ،بينیخوب وقتی تو تبلتت می -
 .مامانم برام بزنه ،گمسخت هم می یهابعضی اسم ،رهآ

 و ببينی؟ر تونی فيلممی ،بزنی هم دونستی تو تبلتتچه طوری می -
 .تفاده کردماز عقلم اس

 جوری از عقلت استفاده کردی؟ بعد ديگه چه کارهايی رو اين -
 .تونم آهنگم بگيرممثالً می

 چه آهنگی؟ -
 «.هازنم آهنگ مينيونمی

 آخيش. بردم، بردم.»
 تا ستاره گرفتی.سه -

 تا ستاره. 0شه آره. با قبليا می
 چه جوری شمردی؟ -

تا ديگه...  و بعدشم سه 4و 5و 0قبل باشه... )محاسبه با انگشت( ی تا هم دفعه تا اآلن. سه خب سه
 .«تا 0آره 

 زدند(.شدند، بوق میهای خودش را نشانم داد که وقتی نزديک هم میدانيال اسباب بازی»)... 
 زنن؟شن، بوق میچرا وقتی نزديک همديگه می -

 چون نبايد زياد نزديک هم بشن.
 زيادی بهم بچسبن و نزديک هم بشن؟ها نبايد ها چی، آدمآدم -

 تونن.تونن، ولی دور باشن نمیمی
 تونن؟چرا نمی

 شه از دور صدای همو بشنون، اما ما آدما که آنتن نداريم.سيمی میان، بیچون عروسکام آنتنی 
 خوب به جاش تبلت و گوشی درست کرديم، مگه نه؟

 «.نتن داريم )ذوق بسيار(اِ اِ آرههه خاله، بهش فک نکرده بودم، ما آدمام آ
های زندگی فردی و اجتماعی کودکان، مقوله ديگری تعميم يادگيری فعال کودکان به ساير عرصه

 4يل های نيوشا و سهاست که در سطح برخی از کودکان پيش دبستانی قابل مشاهده است. در مصاحبه
 ساله، اشاراتی به همين مسأله هست:
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 نيوشا باربيت چه جوريه؟ -»
کنم، به بابام گفتم برای اش آرايشش میعالمه لباس و لوازم آرايش داره، ميز آرايش هم داره، همه يه

 .منم ميز توالت بگيره، من عاشق آرايش کردنم
 خوای چه کاره بشی؟بزرگ شدی می -

 خوام آرايشگر بشم، همه رو آرايش کنم.می
 بلدی؟ -

 کنم.آره، مامان بابام رو هم آرايش می
 ياد داده؟ کی بهت

 خودم ياد گرفتم.
 چه جوری؟ -
 «.مامانم هم کمکم کرده 
 ديدی. رو فوتباليستا کارتون خاله»
 هستش؟ چی کارتون اين مگه آره -
 خب. خاله دادنشمی نشون تلويزيون تو
 خوب؟ -

 جون. الهخ يادته کنه.می کمک سوباسا بهمياد  عموش بعدش ميره،می سوباسا بابای تو تلويزيون
 يادمه؟ آره -

 مامانشه. پسر نبود، دوست عموش اون
 مامانشه؟ پسر دوست دونیتو از کجا می -

 «.گرفتم سيديش رو رفتم چون

 
 
 

 
 
 
 

 
زمانی آغاز اين الزم به ذکر است، هم 04نسل دهه نکته مهمی که در ارتباط با آموزش فعال کودکان 

ر های زيگونه که از مصاحبههمراه است، همانيادگيری با آغاز ارتباط فعال کودک با تبلت و تلفن 
ساله با ديدن چگونگی رمزگشايی گوشی اوليا، به رمز گوشی اوليا وقوف يافته است  4آيد، آسنای برمی

 کند.ساله، با تايپ کلمات نامفهوم، برای ديگران پيامک ارسال می 4و سلنای 
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 کنی؟با گوشی مامانت هم بازی می -»
 آره.

 ز داره؟گوشيشون رم -
 آره.

 رمزشون رو بلدی؟ -
 آره.

 دونن رمزشون رو بلدی؟می -
 آره.

 خودشون يادت دادن؟ -
 .«نه خودم دستشونو ديدم، ياد گرفتم

 تونه با گوشی به کسی زنگ بزنه؟سلنا می -»
 زنه.شناسه، چون تو روز چند بار به باباش زنگ میفقط شماره باباشو می

 ه؟گيرشماره رو سلنا خودش می -
 تونه اونو بياره.ی گوشيم هست، خودشم مینه تو حافظه

 تونه بفرسته؟پيامک می -
 فرسته برا بقيه.نويسه، میتونه بفرسته، يه سری چيزای نامفهوم میآره می

 از کی ياد گرفته؟ -
 «.فرستم، از خودم ياد گرفتهديده من می

ساله او که به صورت آزمون و خطا با  5/4دهد، خواهر اش گزارش میساله، در مصاحبه 4عرشيای 
 4ريای کند. مادر آها را تمام میکند، گاهی به دليل اشتباهش، اينترنت آنگوشی يا تبلت وی بازی می

ها به فرزندشان دانلود بازی را ياد سازد، در حالی که آنساله هم از فرزندش ياد کرده، خاطرنشان می
دارد، ساله در مصاحبه خود بيان می 0را ياد گرفته است و سرانجام رادين  اند، او خودش رأساً اين کارنداده

 داند:ها را نمیهايی را در ارتباط با تبلت و موبايل اطرافيانش فراگرفته است که نام آنبرنامه
 ره تو بازار... . سرخود میسه سال و نيمش هست. آره، خواهر من »
 کنه؟دانلود میچيزی بعد  -

گه شه، میحواسش نيس داره دانلود می ،کنهو نگاه میر زنه، مياد بيرون، خواهرم تبلتو میر نصب
حاال اشکال  ،گهزنه میاين چيه، می اِ،گه می ،دارهذاره دو ساعت بعد برمیخب اين هيچی نيست، می

 کنن.گن عرشيا تو بودی؟ منو دعوا مینداره، می
 اِ!  -

 دروغ نگو، تويی... آخر فهميد که پرنياس، انقدددد بابام زدتشششش. گهمامان پرنيا بوده، می گممی
 پرنيا رو؟ -
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 .آره
 چون بازی دانلود کرد؟ -

 اينترنتمونو اون تموم کرد.
 آهان پس واسه همين. -

 تا جم داشتم. 194کرد، ببين من طوری جِمای منو خرج می رفت تو کِلَش، همين
 خب؟ -
 .«تا اآلن دارم 4

 
 
 
 
 
 
 

 
 کنه؟ و خودش دانلود میر اشهبازیآريا  -»

ودش خ ده، اصالًو انجام میر اين کار تقريباً ،آره و از طريق اپليکيشن بازار که خوب و مطمئنه جديداً
به  جز قسمتای مربوطه ب ،ی گوشی رو هم بلدههای ديگهها، ما چيزی بهش ياد نداديم، آپشنياد گرفته

حاال اين که چه جوری  ه.ای ديگهگوشی هره برای انتقال بازی و اينا بور میبا شير ايت زياد  جديداً .بازی
 ه...همه چيز رو با توجه به استفاده من ياد گرفت کنم کالًاسم عجيبه که خودمم فکر میو ،رفته ياد گرفته

ته... رفهمه همينن... دنيا به اين سمت  شه کرد...م نمیه ر حال تکنولوژی همينه و کاريشه البته به
 «.خودش بيشتر درک کنهو تر بشه که بزرگهم نيست... مگه اين دست ما

 کنی؟ديگه چه کارهايی با تبلت و موبايل می»
 ها رو بلدم.به جز بازی؟... اوممم... همه بازی -

 به جز بازی چی؟
 به جز بازيم، همه چی بلدم. -

 مثالً چی؟
 «.همه چی ديگه، ولی اسماشونو بلد نيستم -
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های زندگی فردی و اجتماعی، مقوله ديگری است که تعميم يادگيری فعال کودکان به ساير عرصه
ساله، اشاراتی  4های نيوشا و سهيل قابل مشاهده است. مصاحبه 04نسل دهه در سطح برخی از کودکان 

 به همين مسأله دارد:
 باربيت چه جوريه؟ -»

کنم، به بابام گفتم برای اش آرايشش میداره، ميز آرايش هم داره، همهيه عالمه لباس و لوازم آرايش 
 .منم ميز توالت بگيره، من عاشق آرايش کردنم

 خوای چه کاره بشی؟بزرگ که شدی، می -
 خوام آرايشگر بشم، همه رو آرايش کنم.می
 بلدی؟ -

 کنم.آره، مامان بابام رو هم آرايش می
 کی بهت ياد داده؟

 فتم.خودم ياد گر
 چه جوری؟ -
 «.مامانم هم کمکم کرده 
 ديدی؟ رو فوتباليستا کارتون خاله»
 هستش؟ چی کارتون اين مگه آره، -
 خب. خاله دادنشمی نشون تلويزيون تو
 خوب؟ -

 جون. الهخ يادته کنه.می کمک سوباسا بهمياد  عموش بعدش ميره،می سوباسا بابای تو تلويزيون
 يادمه؟ آره -

 مامانشه. پسر نبود، دوست عموش اون
 مامانشه؟ پسر دوست دونیتو از کجا می -

 «.گرفتم ديش روسی رفتم چون
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گاهی بعضی از اوليا با ايجاد ممانعت بر سر راه کاربری مفرط فرزندشان از تبلت و گوشی، اين انگيزه 
 ه با سروکله زدنآورند کهای جديد شده است، پديد میهای فناوریرا در کودکشان که مسحور جذابيت

های اعمال شده اوليا فايق آمده، مشکل خود را حل کند. با تنظيمات تبلت يا گوشی همراه، بر محدوديت
گران تحقيق در همين رابطه باشد. يکی از پژوهشساله، مورد بارزی در همين جهت می 5نمونه رضای 

 کرد:از رضا )فرزند خواهرش( به شرح زير ياد می
ای روی گوشی کودکی است که اگر يکی از اطرافيان او در جريان نصب برنامه ساله، 5رضای »

آيد و پيگيرهای وی غالباً در اين جهت رفع مشکل او برمی در صددخودش مشکلی داشته باشد، رضا 
 دهد... .جواب می

ز دش اها، پس از مشاهده کژکاربری فرزنيک بار مادر رضا در کنترل نوع کاربری فرزندش از بازی
وجوی گوشی، ها را حذف کرد، اما رضا برای انجام بازی، با جستهای ديجيتال، برخی از اين بازیبازی

ها غافلند، به عنوان ای برای نصب مجدد آن پيدا کرده است که حتی والدين هم از آنهايی خالقانهراه
دش ها توسط فرزنز دريافت مجدد بازیرا هم برای جلوگيری ا ايت شيری مثال، مادر با حذف بازی، برنامه

ی ی فايل منيجر، پوشهوجو در پوشهکرده بود، ولی رضا با جستهای خودش، حذف از همسن و سال
دين کرد تا والها را دوباره نصب کرده و هر بار پس از استفاده، آن را حذف میرا يافته و برنامهايت  شير

وع شده توسط خودشان نشوند و بار ديگر با گرفتن گوشی همين روند های ممنمتوجه کاربری او از بازی
 «.کردرا تکرار می

 
 

 
 
 
 
 

 ودكانك عالقه مورد و عمومی اطالعات افزایش -2-7

ها به آموزش فرزندان، محتواهای آموزشی توليد شده در جامعه گسترش تر خانوادهبا عطف توجه بيش
ليل ها به دهای ارتباطی جديد در جامعه، خانوادهبا گسترش فناوریاند. از سوی ديگر قابل توجهی کرده

متوجه  ها(،ها )به جای کتاب، نوشت افزار، وسايل نقاشی و مانند آنتر بودن کاربری از فناوریاقتصادی
ها برای فرزندشان، در عمل امکان آموزش و ها شده و با تهيه يک يا چند مورد از آناين فناوری

 اند.ی فرزندشان را باال بردههايادگيری
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ها، به طور فناوری باکس و رايانه، در برخورد اوليه با اينکودکان کاربر تبلت، تلفن همراه، ايکس

، با ورود  04نسل دهه گردند. اما درصد کمی از کودکان مند میها بهرههای ديجيتال آناز بازی معمول
دهند که به سهم خود معرض تعامل با کاربران ديگری قرار میهای اجتماعی، خود را در به شبکه

ها که حجم عمده ارتباط کودکان پيش سازند. اگر در اين قسمت، بازیاطالعاتی به کودکان منتقل می
توان گيرند، مورد توجه قرار گيرند، از يک منظر کلی میهای ديجيتال را در برمیدبستانی با رسانه

و قسمت کنند، به دها را دنبال میباکس و رايانه آنکان در تبلت، تلفن همراه، ايکسهايی را که کودبازی
 های نامناسب تقسيم کرد.های مناسب و بازیبازی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، کودک با مباحثی نظير مفاهيم علمی، هايی هستند که در جريان آنهای مناسب بازیبازی
های فردی و اجتماعی، افزايش پزشکی، ارتقای مهارتبهداشتی و های خالق، افزايش اطالعات بازی

گردند، های پرورشی و مانند آن آشنا میهای راهبردی، آموزش روشانديشهشناخت اجتماعی، ارتقای 
هايی هستند که در روند بازی، انبوهی از مفاهيم غيرمتعارف، نظير های نامناسب، بازیاما در برابر بازی

 گردد. کارانه، خرافی و مانند آن به کودکان القا میخاشگرانه، جنسی، بزهمفاهيم پر
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ها آشنا هستند، گواه ها يا خودروها و مانند آنکه با اسامی انواع سالح 04نسل دهه مشاهده کودکان 
باطی های ارتهای ضمنی کودکان پيش دبستانی در جريان کاربری از فناوریروشنی دال بر يادگيری

 ستند.جديد ه
 هايی که مورد استفاده کودکبالطبع در صورت بسترسازی فرهنگی و نظارت دقيق اوليا روی بازی

توانند محلی برای انتقال برخی از اطالعات ضروری فردی و اجتماعی به ها میقرار دارند، اين بازی
 فراهم نگردد، در آنهای ديجيتالی کودک باشند، اما اگر شرايط اخير در جريان کاربری فرزند از بازی

های ضمنی يا غيررسمی کودک، اطالعات توانند در جريان يادگيریهای نامناسب میصورت بازی
هايی نظير اضطراب، نامناسب را در ذهن کودک کاربر از خود برجای بگذارند و حتی اسباب اختالل

 راهم آورده و يا در کاهشخوابی، شب ادراری و مانند آن را برای کودک فافسردگی، بدشکلی بدنی، بی
 احساس نوعدوستی کودک مؤثر واقع آمده و يا بلوغ زودرسی را برای وی رقم بزنند.

 توانند از آنعلمی است که کودکان می های نسبتاً، يکی از بازی1بازی شبيه سازی جراحی پالستيک

آن  طراحان بازی در توصيفتال تهيه و عرضه شده است. کاربری کنند. اين بازی توسط استوديوی تب
 نويسند:می

نيروگاه شيميايی منفجر شده است و هزاران بيمار مصدوم به کمک شما نياز دارند. شما جراح »
کی تان کمک کنيد. از ابزارهای پزشپالستيک برتر هستيد تا جراحی اضطراری را اجرا کنيد و به بيماران

ود. هزاران شهايشان بازسازی میيد و مطمئن شويد چهرهتان کمک کنحقيقی استفاده کنيد تا به بيماران
های آسيب ديده را با کنند. جان افراد را نجات دهيد و استخوانمصدوم روی شما حساب می

 .«تان را درمان کنيدای شويد تا با دقت بيمارانهای جديد جايگزين کنيد. جراح خبرهپالستيک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Plastic Surgery Simulator 



  141 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

که کاربری از بازی جراحی پالستيک، در فضايی که ترجيع بند دايمی آن مد، البته الزم به ذکر است 
رساند که آنان با جراحی آرايش و ظواهر فردی است، کاربران خردسال خود را به اين آگاهی و وقوف می

 توانند به تغيير ظواهر فيزيکی خود اقدام کنند.پالستيک چهره و ساير اعضای بدن، در عمل می
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://getandroid.ir/download/game/casual/6829-Plastic-Surgery-Simulator.html
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-09/1473590563_Plastic-Surgery-Simulator-1.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-09/1473590560_Plastic-Surgery-Simulator-2.jpg
http://getandroid.ir/uploads/posts/2016-09/1473590598_Plastic-Surgery-Simulator-3.jpg
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ها و کاربری علمی خويش ی از بازیياهخويش از نمونه هایساله، در مصاحبه 4 و محمدامين بهداد
 :اندها به شرح زير ياد کردهفناوریاز 

 کنی؟بهداد تو با گوشی مامانت هم بازی می -»
ياره، من با بهشته )خواهر بهداد( تلگرامش، صفحه بهشته رو میره تو بازی که نه، ولی مامانم می

 فرستم براش )بهداد در مهدکودک الفبا را ياد گرفته است(.فرستم، گل میکنم، براش استيکر میچت می
 کنی؟بهداد تو ديگه با گوشی بهشته چی کار می -

رم شه يا مثالً میببينم چه جوری میکنم، تا کنم، کم میها رو جمع میرم تو ماشين حساب، عددمی
ه بينم )بهداد خيلی به نقشها رو میرم خيابونبينم، میتو نقشه )مپ گوشی(، بعد خونه خودمونو می

کند. الزم به يادآوری است در مصاحبه با مادر وی مشخص شد مند است و خيلی با نقشه کار میعالقه
 شود(.ازی وی محسوب نمیکه ساعات کار بهداد با نقشه، جزو ساعات ب

رم يا مثالً می شهجوری میه تا ببينم چ کنمکم می کنم،ها رو جمع میعدد رم تو ماشين حساب،می
قشه ن)بهداد خيلی به  بينمها رو میرم خيابونمی بينم،بعد خونه خودمونو میپ(. م)گوشی  تو نقشه

هداد بجزو ساعات بازی  است که کار با نقشه . الزم به ذکرکندکار می آنمند است و خيلی با عالقه
 .د(شومحسوب نمی

 کنی؟کار می هچبا گوشی ديگه  -
 کنم.ها رو نگاه میايستگاه کنم،رم نقشه مترو رو نگاه میمی
 وردی؟آاز کجا نقشه می دادن،بهت گوشی نمی ،تر بودیها که کوچکبهداد قبالً -

 .کردمیبعد شهرها رو نگاه م کردم کف اتاق بهشته،پهنش می خيلی بزرگ بود، يه کاغذ بزرگ داشتيم،
 کنی؟اينترنت سرچ می یبهداد تو تو -

 .آره
 کنی؟چی سرچ می -

 )نام کشوری که بهداد تو نقشه ديده و البته جالب شلسی برج ايفل، شهرهايی رو که مسافرت رفتيم،
ا هم آن کشور ر ولی بهداد حتی شکل پرچم ،اين کشور کجاست دانندکهمی ترکمافراد اينجاست که 

 .(شناسدمی
 بينی؟ها رو میکجا ،بهداد تو نقشه گوشی بهشته -

 «.سيبری پاريس، خونمون، اهواز، شمال،
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 محمدامين شما تبلت داری؟ -»

 بله داريم. 
 مال خودته؟  -

 نه تبلت فردی نداريم! مال هممونه! 
 اون وقت تبلتتون رمز هم داره؟  -

 بله. 
 ها دارن؟ رمزش رو کی -

 هممون. 
 پس برای چی رمز گذاشتی؟  -

 برای اين که يه وقت اگر گم شد، کسی از چيزامون استفاده نکنه. 
 تو تبلتتون بازی هم داری؟  -

 تام من. مامان. سهدو تا  بله. يکی پدر.
 تر بازی داری؟ پس تو از همه بيش -

 بله!
 هايی داری؟ شه بهم بگی چه بازیخوب می -

 استريکم دارم. ها. بازی فوتبالبله. بازی فضانورد کوچولو. بازی آموزش زبان انگليسی بچه
 ها توضيح بدی؟ شه درباره اونمی -

  ده که من اين طور چيزا رو خيلی دوست دارم.ها رو ياد میفضانورد کوچولو بهت سياره
 ها چيه؟ زبان بچه بازی آموزش -

 ده. من قبالً تو مهدکودک زبان خوندم. اين بازی هم به من کلمات زبانو با شکلشون ياد می
 بازی فوتبال چی؟  -

ترس ده. همش اسکنم گل بزنم تو دروازه. من خيلی از فوتبال خوشم مياد. خيلی کيف میتمرين می
 . «شه يا نهگل می ،گيرممی

در های خود از سوادآموزی و آموزش فعالی که کودک طی آن ساله، در مصاحبه 4معراج و شايان 
 اند:اش است، ياد کردههای مورد عالقهوجوی اينترنتی بازیيادگيری حروف و کلمات برای جست صدد
 شه با تبلت الفبا هم ياد گرفت؟آقا معراج به نظرت می -»

 شه بری از شير ايت و بازار بگيری.اش رو هم میآره. با عددا و شماره. عدد
 شه يادگرفت؟به نظرت انگليسی هم می -

 انگليسی هم آره.
 کنی؟ يعنی شده با تبلت چيزی ياد بگيری؟تو هم از اين کارها می -

 ده بازی کنم.ريزه، به من میداداشم برام رو تبلت می
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 اآلن چيزی از الفبا بلدی؟ -
 آره.

 چی بلدی؟ -
 هاش رو داريم. عدداشو. کتابشو، نوشتهمثالً

 شه با تبلت کتاب هم خوند؟خوب به نظرت می -
 تونی بری الفبا رو ياد بگيری، تو دفتر بنويسی.با تبلت می

 خوب. با تبلت نقاشی کردی؟ چه قدر -
اره، دای بعد خود تبلت مقوا ری تو يه صفحهنقاشی مداداشو بايد بياری. مداد رنگی هم داری. می

 «.تونی درست کنیتونی بری توش نقاشی بکشی. چيزی هم میمی
 ريزه؟هات رو برات میکی بازی -»

 خودم.
 اولش خودت ياد گرفتی يا کسی بهت ياد داد؟ -

 اممممم، خودم ياد گرفتم.
 دی؟چه جوری ياد گرفتی؟ به منم ياد می -

 چی مثالً؟ بازی بريزم؟
 آره. -

عدم نويسی، مياره برات. بنويسی، مثالً يه بازی رو میيه چيز رو مثالً می ری توی اينترنتاممم، می
 کنی. نصبش می

 (:)يک نفر وارد بحث شد
 کنم. نوشتنم که بلدم.منم همين کار رو می

 اگه بلد نبودی چی؟ -
 «.دادم داداشم بنويسهمی

 کرده است: های خالق يادخود از کاربری خود از بازی ساله، در مصاحبه 4آرش 
 سازی هم هست، پلش خيلی سخته.سازی هم... يه پلغير از اين بازيا، يه خونه»
 بازيش چه جوريه؟ -

 از قسمتاشو بردم.دو تا  تازه من
 بايد پل بسازی؟ -

آره، اول مثالً يه کاميونه که من اول مثالً پل کاميونه رو ساختم، حاال قطاره خيلی بده... پلش، اون 
شه، خوای بياری، قرمز میذاری کنار، بعدش آهنا رو میچوب هست، میچند تا  مثالً يه...قد سخته، 

 ديگه نمياد آهنا.
 چرا؟ -
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 «.کنم بيادولی مياد، يه کاری می
اش، پس از بيان بازی که در آن بايد برای عبور کاميون و قطار پل بسازد، از آرش در ادامه مصاحبه

ی سازسازی و محوطههای هوشی، تهيه موشک روی لپ تاپ، خانهبازی بازی خالق ديگر نظير 14قريب 
خت تاپ، ساو تهيه فيلم از روند پيشرفت کار، طراحی اشيای مختلف، ساخت قايق موتوری روی لپ

ی اهای طرح شده، تهيه عکس و تشخيص نوع مصالح خانه با استفاده از برنامهماشين، يافتن پاسخ معما
 خاص، ياد کرده است.

های ارتباطی جديد، بسترسازی فرهنگی الزم فناوری نمونه اخير بيانگر اين واقعيت است که اگر برای
ای از آن داشت و افرادی نظير آرش را که در های گستردهتوان استفادهصورت بگيرد، در اين صورت می

زد، با هدايت درست به جايی ورهای خالق مبادرت میمقطع پيش از دبستان، به انجام انواع و اقسام بازی
 رساند که بتوانند حالل بسياری از مشکالت فراروی جامعه خويش و جامعه بشری باشند.

های فردی و اجتماعی اند که مهارتهايی سخن گفتهساله نيز از اطالعات و بازی 4محراب و اميرعلی 
 سازد:تر میآماده آنان را ارتقا داده، آنان را برای زندگی در جهان دشوار فردايشان

 اينا و پرخطر نگاه خطر،پر رفتار دادمی توضيح که ديدم چيزايى يه ،ديدم عکسا سرى يه من ببين»
دو تا  پسرا بعد بيارى. در کسى جلو لباساتو نبايد توام ه،بيار در تو جلو لباساشو نبايد . مثالً هيشکىچيه
 نشان بدنش روى دست با) تا سه دخترا (دهدمی نشان بدنش روى دست با) دارن خصوصى جاى

 باشه. حواسمون بايد بعد (دهدمی
  رو؟ اهاين ديدى کجا -

  مامانم. گوشى

  ببينى؟ داد خودش -

 «.آره
 حاله. يه اتوبوس بازی هم هست، اتوبوس بازی خيلی با»
 چه جوری هست؟ -

 .اتوبوس بازيه
 يعنی چی؟ -

 .انيميشنه
 چه جوريه؟ ب يعنی چی،خو -

 «.زنیری رنگ میری کارواش، میزنی، میری بنزين میراجع به رانندگيه، می يعنی
ان های مناسب کودکاند، وجه ديگری از بازیهايی که به معرفی اجمالی مشاغل مختلف پرداختهبازی

 اند:های زيادی داشتهها يادگيریاز آن  04نسل دهه را تشکيل داده، کاربران 
 داری؟صبا خانم تو تبلت  -»

 آره دارم، ولی تبلت من با تبلت ستيا فرق داره.



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل144

 چه فرقی داره؟ چه طوريه يعنی، -
 تبلت من آموزشيه.

 تبلت آموزشی چيه؟ -
 کنه.ها کمک میبه بچه

 کنه؟ی کمک میچه طور -
 ده فکر کنن.ياد می

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

 زی دکتری چه شکليه؟با -
 .ساله( 4)صبا،  «ديمزنيم، صدای قلبشو گوش میيه آدمی هست، دستشو آمپول می

ساله و  4اند. فاطمه پزشکی به کودکان پرداختهها نيز به ارايه اطالعات بهداشتی و برخی از بازی
 اند:های خود متذکر همين مسأله گرديدهساله، در مصاحبه 5آرتين 
 ها ياد بگيری؟ شده چيزی از کارتونتا حاال -»

 .دنها چيزای مربوط به دکتری نشون میبعضی کارتون ،آره
 مثالً چی؟ -

 .«نکنيد نديد، بغل دست هم به ،بوس نکنيد ه روهم ديگ ،گن وقتی مريض شديدمی مثالً
 کنی؟می يیاهبا تبلتت چه کار -»

 .کنيمبازی می
 کنی؟می يیهاچه بازی -

  .پول بازی مثالً
 ؟ی هستچه طور بازيش ،پول بازی -

ک، خريم مثل کرانچی، پفشه، مثالً چيزايی ايرانی میوقت تموم نمی يه بازيه که حتی پولش هيچ
 .پاپکورن

 ؟چی هست کنی؟ جذابيتش براتبازی میاين بازی رو دوست داری و چرا  -

 .ترههوم... جذابيتش... قشنگ
 تره؟يعنی چی قشنگ -

 .رهتخوب بازيش
 از چه لحاظ؟ -

 از لحاظ ايرانی خوردنش، استاندارد داره... .
 استاندارد يعنی چی؟ -

 .«ييد بکنهأيه چيزی که وزير بهداشت ت
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های اندازی يک کسب و کار تجاری و اقتصادی( و بازیهای مبتنی بر کارآفرينی )نظير راهبازی
های مناسب ديگری هستند که برخی هر(، از بازیراهبردی )مانند مديريت يک مزرعه يا مديريت يک ش

 اند.ها ياد کردهها، از آناز کاربران خردسال بازی
های مورد استفاده کودکان عالوه بر افزايش اطالعات ها و پويانمايیهای ديجيتال، کارتونبازی

ا رد عالقه کودکان رهای موعمومی آنان، از اين قابليت برخوردار هستند که اطالعات تکميلی در زمينه
به  ،با کسب اطالعات مورد عالقه، با توجه به عاليق اوليه خودشان در اختيار آنان قرار دهند تا کاربران

 بخشند.بتری بيشهای اوليه خويش، عمق و غنای دانش يا مهارت
دی رتوان بيان داشت که پسران عاليق وافری به مواشناسی اختالفی دو جنس میبا توجه به روان

ی از ای، پرورشی و آرايشمانند مسايل ورزشی و فنی داشته، دختران نيز عاليق زيادی به مسايل تغذيه
بسته به جنسيت خود، ممکن است در مجموعه  04نسل دهه دهند، از اين رو کودکان خود نشان می

 های متفاوتی عالقه نشان دهند.های ديجيتالی به بازیبازی

 
 

 
 
 
 
 
 

های مختلفی را توانند انگيزههای مختلف، میها و عرصههای ارتباطی جديد با طرح موضوعفناوری
 مطرح کنند.  04نسل دهه برای کودکان 

رتباطی های اهای گسترده کودکان پيش دبستانی از فناوریساله، بيانگر يادگيری 4مصاحبه صالح 
 :استجديد 
 ... صالح تو هر روز پارک ميای؟ -»

 ذارن. ها هم کالس تابستونی گذاشتن، خيلی کالسای ديگه هم میاينجا خيلی خوبه. تابستونآره! 
 هايی؟چه کالس -

 ريم.زبان، موسيقی، ورزش و کالس کامپيوتر، خيلين. اردو هم می
 تو کالس کامپيوتر چه چيزهايی ياد گرفتی؟ -

 جاش کالس نجوم برداشتم.خيلی سطحش پايين بود، همون اولش رفتم کالسم رو عوض کردم و 
 منظورت چيه که سطحش پايين بود؟ -

 رفت.ام سر میدادن، خيلی ابتدايی بود و من اونا رو بلد بودم و حوصلهچيزايی که ياد می
 تو چه کارهايی بلدی با کامپيوتر انجام بدی که مطالب کالس برات تکراری بود؟ -
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تاپا رمز دارن که اول بايد رمز درست رو وارد کنی بتاپ رو روشن کنم، البته بعضی لخيلی چيزا، لب
 تا بتونی وارد سيستم بشی و کارکنی... .

 ری؟ صالح تو توی اينترنت هم می -
 آره!

 ری؟ تو مگه بلدی بنويسی که توی اينترنت هم می -
 م.کنینويسن و من نگاه مگم و اونا میگم يا به آبجيم میرم، به مامان و بابام میخودم که نمی

 گفتی به جای کالس کامپيوتر رفتی نجوم، چرا نجوم رو انتخاب کردی؟ -
خونه و ها عالقه دارم. کتابش رو هم دارم که مامان برام میها و سيارهمن خيلی به آسمون و ستاره

 کنم.من عکساش رو نگاه می
 سازم. می کنم و تو ذهنم داستانکنم و فکر میشبا قبل خواب خيلی به آسمون نگاه می

کنيم، مثالً اگه مطالب صوتی باشه اونا رو گوش تو اينترنت با مامان يا ابجی درباره آسمون سرچ می
 «.خونندم يا اگه متن باشه، اونا برام اون متن رو میمی

های کشتی کج، ساله، حکايت از آن دارد که اميرعباس پس از مشاهده برنامه 4مصاحبه اميرعباس 
ن هايش معطوف به هميمند شده است که بسياری از حرفرشته )به اصطالح( ورزشی عالقهچنان به اين 

دارد، اميرعباس آن قدر در مورد کشتی صحبت مسأله گرديده است، تا جايی که مربی مهد وی اظهار می
 کند که او و ديگر افراد حاضر در مهد را خسته کرده است:می

 ه؟کنبازی می وت داداش محمدرضا با -»
 .آخه خييييلی دوس دارمکشتی  گه خطرناکه.کشتی هم می س.اهخست تربيشاما  کنه.بازی می

 مند شدی؟عالقهبهش کشتی رو کجا ديدی که  -
 .دنها نشون میآخه چون تو فيلم

 هايی؟چه فيلم -
 مثالً.  کشتی کج

 گيری؟کشتی نمی ی ديگههابا بچه -
 .گه خطرناکهمامانم می ،نه
 گه خطرناکه؟از چه نظر می -

 .شکنهگه دستشون میخب می
 شکنه؟خوب تو فيلم دست و پاشونم می -
 شکنه. پاش می ،گردهجاستيک برمی ،گرفتنهم کشتی می بار داشتن بايک ،رهآ

 شناسی؟سينا رو می
 کی هست؟ ،نه -

 .گير معروف است(کشتی ،)منظور کودک جان سينا گير معروفهيه کشتی
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 و ديدی؟ر فيلمش -
 .و ديدمر من فقط عکسش ،نه
 شناسی؟میرو ايی هگيرديگه چه کشتی -

 .ببينيش ،و بيارمر هامخوای کارتفردا می .و اينا تريپله
 ها رو هم از طريق کارت باهاشون آشنا شدی؟اين -

 اهوم.
 گير بشی؟دوست داری کشتی ،بزرگ بشی -

 ... .آره، خيليييی
 ماهواره چيز خوبيه؟به نظرت  -

 آره.
 مگه چی داره؟ ؟چه طور - 

 کشتی داره.
 «.بينيمکشتی می تربيش؟ بينیفقط کشتی می -

 
 
   

 
 
 
 
 
 

های ساله، در جريان مصاحبه خود از عاليق مشابهی که در اثر ديدن بازی 5/4محمد و اميررضای 
 اند:اند، چنين ياد کردهديجيتال به دست آورده

 کنی؟هايی میچه بازی محمد تو -»
کنم. انقد که فوتباليستا رو دوست دارم، با دوستام همش فوتبال بازی فوتبال، همش فوتبال بازی می

کنم. آخر  تر بازیایرم که حرفهها اسممو گذاشتن سوباسا. حتی باشگاه فوتبال هم میکنم. حتی بچهمی
ذارم، کنيم. هر کدوم روی خودمون يه اسم میبال بازی میريم زمين چمن، اونجا فوتها میها با بچههفته

 گن سوباسا.همه به من می
 چرا؟ -
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، يه دوستم شه کاکروشه تارو، يکی میزنم. مثالً بقيه يکی میچون خيلی فوتبالم خوبه. همش گل می
م(، يکی هگيم )با خنده پشت سر کنه، کوچولو هم هستا، بهش ايشی میداريم، هميشه سرشو کچل می

دا کنيم، اسم اصليمونو صهم اسمش واکی واياشيه. کالً هممون يه اسم داريم، وقتی فوتبال بازی می
 «.زنيمزنيم، اسمای فوتباليمونو صدا مینمی
 کنی؟تن بشی، چه کار میاميررضا، تو برای اين که شبيه بن -»

تنمو خوام بازی کنم، لباس بنمی تن هست. تازه لباسشم دارم، وقتیخب، همه وسايالم شکل بن
 رم باشگاه که قوی بشم قدرتماندازم، ادای اونو درميارم. تازگيا هم میپوشم، ساعتمو توی دستم میمی

گه، پسر برای اين که قوی باشه، بايد غذا بخوره، ورزش کنه که زرنگ زياد بشه، چون بابام هميشه می
 و سالم باشه.

 گه که تو قوی هستی؟توی مهد هم کسی بهت می -
، بعد ها، دعوای تمرينیکنيم، از اون دعوا واقعيا نهآره، من خيلی قويم، بعضی وقتا با دوستام دعوا می

گن آفرين امير، تو کنن، میترم، همه تشويقم میکنم، من از همه قویزنم و مبارزه میمن مشت می
رد کشدی )با حالت ذوق و خوشحالی تعريف میخيلی قدرت داری و زرنگی، چه کار کردی اين جوری 

 «.و رضايت کامل از اين وضعيت داشت(
ارد، دکند، در جريان مصاحبه خويش بيان میساله که در رشته ورزشی ژيمناستيک فعاليت می 4پانيذ 

 اتکند تا از نکهای مربوط به رشته ورزشی خود را تماشا میاو از طريق گوشی مادرش، تصاوير و فيلم
 ها استفاده کند:آموزشی آن

 پانيذ خانم، تبلت داری؟ -»
 اآلن ديگه ندارم. ،نه خاله داشتم

 چرا آخه؟ -
 ده!بابام اجازه نمی

 گوشی چی؟ بلدی باهاش بازی کنی؟ -
 کنم.آره، با گوشی مامانم بازی می

 هايی داره.چه بازی -
 خيلی چيزا، مثل انگری بردز.

 کنی؟میديگه با گوشی چه کار  -
 گروه ژيمناستيک هم دارم.

 دوستش داری؟ -
 آره خيلی دوست دارم. مقامم آوردم.

 جدی؟ چه عالی! -
 خوام قهرمان بشم.می
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 کنی؟ديگه چه کار می -
 بينم.های مربوط به باشگاه ژيمناستيک را از توی گوشی مامانی میها و فيلمعکس

 «.اين جور چيزا بازی کنی خانم مربيمون گفته، زياد نبايد با گوشی و از
ساله از امکان يادگيری  4اش از يادگيری بازی شطرنج با تبلت و طاهای ساله در مصاحبه 4ويونای 

 آورد:نواختن پيانو با تبلتش سخن به ميان می
 کنه؟بابات باهات بازی می -»

 آره بعضی وقتا.
 کنين؟بازی می با هم چی -

 شطرنج هربازی که دلم بخواد.
 های واقعی؟کنين يا با مهرهشطرنج تو گوشی بازی می -

 هر جفتش.
 شطرنج واقعی دوست داری بازی کنی يا توی تبلت؟ -

 کنه.کنن، کسی نيس بازی کنيم، اما تبلت خودش بازی میتبلت، آخه کم باهام بازی می
 هات هم بلدن شطرنج بازی کنند؟دوست -

 ياد داد، ياد نگرفت.نه، من بلدم، فقط بابام به دختر داييمم 
 ات نه؟چی شد که تو ياد گرفتی، دختر خاله -

 آخه من با تبلتم بازی شطرنجی داشتم، بازی کردم، بلد شدم، اون نداشت يادش رفت.
 خوره؟شطرنج به چه درد می -

 بازی.گه همه چيز مثه شطرنجه، خوب فکر نکنی، میگه به درد خوب فک کردن، میبابام می
 کنی؟طرنج بازی میچه قدر ش -»

 «.هر وقت دوس داشته باشم
 تو موسيقی هم دوست داری، درسته؟ -

 آره.
 گرفتی؟تا اآلن سازی رو ياد  -

 آره، فلوت.
 شه با تبلت هم ساز زد؟میبه نظرت  -

 «.شد باهاش پيانو زدمیفکر کنم بشه، من که ندارم، ولی يه بار يه جا ديدم که 
ساله، حکايت از عالقه وافر  4و اميرعلی  04نسل دهه ی انجام شده با تنی چند از کودکان هامصاحبه

 های سرعتی( دارد:آنان به مسايل فنی )و در اينجا ماشين
 خيلييييی قشنگه.»

 ابوالفضل: بوگاتيه؟
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 عرشيا و هادی باهم: بوگاتی چيه، جنسيس کوپه هس.
هاش مشکيه... بيا با اين به خاله من گوش کن، چرخ عرشيا: جنسيس کوپه بهتر از اينه، خاله به

 توضيح بده )اشاره به ماشين اسباب بازی(.
 اين چيه؟ -

 ها: المبورگينی. يکی از بچه
 عرشيا: فراريه.

 هادی: المبورگينی چيه، فراريه.
 عرشيا: خاله ماشين مدل باال، فراری، المبورگينی، اَسومارتين، بوگاتی ديگه... .

 چرا اين فراريه؟گفتی  -
 «.چون آرم اسب داره

 کشی؟می هايیاميرعلی تو چه نقاشی -»
 .ساختمون موتور، ماشين،

 هايی؟چه ماشين ماشين؟ -
 .پرادو، بم ببه )بی ام دبليو( بنز،

 دونی؟ا رو از کجا میهتو اسم اين -
 «.بابام خيلی ماشين دوست داره بابام تو گوشيش کلی عکس ماشين داره،

 
 

 
 
 
 
 

ی از اين اای، پرورشی و آرايشی، به شکل گستردههای تغذيهدختران به دليل عاليق وافرشان به بازی
بور های مزها، در عمل به عاليق اوليه خود در زمينهها استقبال کرده، در جريان کاربری از اين بازیبازی

 بخشند.تری میعمق و غنای بيش
ای بيان های تغذيههايشان از بازیهای خود در زمينه يادگيریساله، در مصاحبه 4روژينا و سارای 

 دارند:می
 يه کيک بازيم دارم، اون خيلی بازی خوبيه، يادش بخير، خيلی بازی خوبيه، بگم چه طوريه؟»
 بگو عزيزم. -

خريم، بعد دو تا استيکرن، يکيش خوشحاله ريم تو بازی فروشگاه اينا، لوازم کيک رو میاول می
حاله کنه، بعدش اون خوشناراحته، اون يکی، هی اون يکی خوشحاله، اين جوری يواشکی نگاه میيکيش 

http://getandroid.ir/download/game/motor-racing/1111-highway-racer-vs-police-cars.html
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خرم. رم فروشگاه اينا رو میافته، بعد میرسه، بعد اون ناراحته دهنش آب میفکرش به يه کيک می
نه، پف ک زنم تاريزم، بعد کمی شکر، بعد شير، بعد هم میوقتی که خريدم، ميام اول تخم مرغ رو می

 زنيم، بعدشريزيم، بعد دوباره هم میبعدشم وقتی رفتيم مرحله دوم، اين دفعه يه کم کاکائو می
شه، بعد درش مياريم يه اين جوری ذاريمش تو فر، درست میريزيمش تو يه قابلمه ديگه، بعد میمی
های بنفش و سبز ريم روش خامهکنيم )نشان دادن با حرکات دست( کيکه که آماده شد، بعد میمی
امه ذاريم، خذاريم، شيرينی میريم برای تزييناتش. آبنبات میريزيم، بعدشم اون وقت خوب میمی
ری کنم. بعدشم اين طوتونيم رنگش رو هم عوض کنيم. من رنگش رو با صورتی عوض میذاريم، میمی

ه هم دارم کاپ کيک بازيه. ي شه. يه بازیشه. بعدش بازی تموم میزنيم، کيکه خورده میدستمونو می
يم اون وقت رکنم. میکاپ کيک زنبوری داره، يه کاپ کيک کفشدوزکی. من کفشدوزکيه رو انتخاب می

، بعد ريزيمريم اين جوری تو اون چيزا میذاريم، روش بعدش مینونشو اين جوری مياريم، نايلون رو می
 ريم اون چيز رو روشذاريم روش، بعد مینه دونه میره، هوا مياد پايين، بعد کاپ کيکا رو دوسينيه می

 «.خوريمشذارم. بعد میريزيم، خامه رو بعدش عکس کفشدوزک يا زنبور مياد. من کفشدوزک رو میمی
 کنی؟با تبلتت چه کارهايی می -»

 بازی کردن.

 ديگه چی؟ -

 ميوه، کيک، بستنی. . پيتزا درست کنم. آب تونم همبرگر درست کنممی ،تو بازی آشپزی
د ريزيم، بعکنيم، تخم مرغ توش میمن يه بازی کيک بازی هم دارم، فِر داره، کيک رو انتخاب می

  «.ريزيمآبليمو می
 هايی از بازی تهيه کيک، دسر و انواع غذاها است:های زير نمونهبازی

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/5212-Strawberry-Shortcake-BerryRush.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4287-Fashion-Salon.html
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4135-Strawberry-Sweet-Shop.html
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به عنوان آشپز ماهر پرنسس بازی ايفای نقش کرده،  (1کاربر در بازی اخير )پرنسس آشپزخانه سلطنتی

ضمن  درکمک کند.  تر مهمانی به پرنسسی هرچه پرشکوهدر برگزاربايد با پخت و پز بهترين غذاها 
 آشپزخانه مورد نظر را جذاب کند.، ها و طرح های زيبابا استفاده از دکوراسيون برای شروع کار بايدوی 

 ساله و مادر وی، عاليق مراقبتی وی به شرح زير مطرح گرديده است: 5در مصاحبه با ثريای 
 ثريا جان، تو بازی باربی هم داری؟ -»

خواستم بازی ديگه نصب کنم، جا نداشتم. يه بازی باربی توی تبلتم ندارم، پاکش کردم. چون می
شو از توی دلش به دنيا آورد. بابام ديدش منو دعوا نی به دنيا آورد، اون بچهنیبازی هم بود که باربی 
 کرد، ديگه پاکش کرد.

شش کردم، آرايمن اولش خيلی بازی باربی داشتم توی تبلتم، مثالً لباسای خوشگل تنش می -
 کردم.نی داشتن توی دلشون، من ازشون مراقبت میکردم يا مثالً وقتی باربی و السا نیمی

 کردی؟آفرين چه طوری ازشون مراقبتی می -
ون شکردم که برن گردش، حوصلهشون قوی بشه. آرايششون مینیدادم که نیمثالً بهشون ميوه می

 سر نره.
 معلومه که خوب بلدی از ديگران مراقبت کنی، درسته؟ -

 کنم.رم غذاشو گرم میبله. من وقتی مامان مياد خونه، می
خواد بزرگ شدی خودت مامان آفرين به شما که اين قدر مامانت دوست داری. دلت میچه عالی.  -

 نی کوچولوت مراقبت کنی؟بشی از نی
 نه. دوست دارم از سگم مراقبت کنم. مامان شدن نه.

 مصاحبه با مادر ثريا:
 بريد؟... شما ثريا رو پارک هم می -

شيم روی مبل. باور کنيد غذامونم اين بچه گرم رسيم خونه ولو میايم که مینه. ما اون قدر خسته
 «. کنه برامونمی

 های پرورشی چنين ياد کرده است:ساله هم در مصاحبه خويش، از عاليق خود به بازی 5اهورای 
 کنی؟تو با گوشی مامانت بازی میاهورا  -»

 .آره
 کنی؟چی بازی می -

 .يه دونه جنگی زی ساب وی،يه با يه بازی پو داره،
 کنی؟بازی می ه طوریبا پو چ -

ش هب خوابونمش،می برمش بيرون،می کنم،باهاش بازی می دم،ش دارو میهب دم،ش غذا میهب
 .دم که نخوابهمی سه ويتامين دم،ويتامين می

                                                           
1. Princess Royal Kitchen 
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 .يه بازی ديگه هم مامانم داره
 چی داره؟ -

 .دممیش غذا هب ،خوابونمشمی ی دختر،يه گربه
 دوست داری از يکی مراقبت کنی؟ -
 .رهآ

 بخوابونيش؟ ش غذا بدی،هب -
 .زنمتازه مسواکم براش می برمش حموم،میرو اون گربه تو گوشی مامانم  تازه،

 .1«چه پسر مهربونیآفرين.  -

 خردسال كاربران فرهنگی و فکری ارتقای -2-8

 
ها و تهديدها هستند و در صورتی که بسترسازی ای از فرصتهای ارتباطی پيشرفته آميزهفناوری

توانند در ابعاد مختلف فکری، ها میها صورت بپذيرد، اين فناوریفرهنگی الزم برای کاربری از آن
 فرهنگی و هنری کودکان کاربر مؤثر واقع گردند. 

ها ازیی از باهای ديجيتالی است، به ارايه مجموعههای بازیتصوير زير که متعلق به يکی از سايت
گونه که در دهد. همانرا به کاربرانش می 21های الزم برای زندگی در قرن پرداخته است که مهارت

 دهند:ساله به بعد را پوشش می 4ها از کودکان ها آمده است، اين بازیتوصيف بازی

                                                           
تر از سوی دختران مورد انتظار است، بايد يادآور که انجام آن بيشهای پرورشی در مورد گرايش اهورای پسر به انجام بازی -1

های جنسيتی موجود در جامعه است، به اين معنا که به دليل عدم های ديجيتالی، تضعيف کليشههای بازیشد، يکی از ويژگی
ه ايانه، ممکن است پسران متوجباکس و رهای تبلت، تلفن همراه، ايکسمداخله شديد اوليا در جريان کاربری کودکان از بازی

ا، ههای سازنده بازیهای پسرانه شوند، خاصه آن که بعضی از شرکتهای دخترانه و دختران متوجه برخی از بازیبرخی از بازی
کوشند تا هر دو جنس کاربر بازی ها، در عمل میهای مطرح شده در بازیهای هر دو جنس در الگوبا طراحی عامدانه ويژگی

 شوند، بنابراين گرايش اهورای پسر به بازی که معموالً دختران طرفدار آن هستند، نبايد خيلی تعجب برانگيز باشد. آنان
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قای تواند ارتهای مناسب میها و پويانمايیهای ديجيتالی، کارتونکاربری کودکان خردسال از بازی
های فردی و اجتماعی کودکان، فکری و فرهنگی آنان را درپی داشته باشد. ارتقای برخی از مهارت

تر از همه، آموزش يادگيری فعال کودکان، از موارد مهمی است که کاربران و مهمافزايش خالقيت 
 ها ياد کرد.توان در اين ارتباط از آنمی

 
 

 
 
 
 
 

ای هتواند به آموزش برخی از مهارتهای مناسب میها و پويانمايیها، کارتونکاربری از برخی از بازی
مسواک زدن، آموزش زبان دوم و نظاير آن( و بعضی فردی کودک )مانند شناخت مراکز خصوصی بدن، 

ها و مسايل های اجتماعی وی )نظير فهم بهتر روابط اجتماعی، آشنايی با برخی از حرفهاز مهارت
های طراحی شده با هدف ارتقای خالقيت کودکان اقتصادی( بينجامد. به همين ترتيب بعضی از بازی

اربر را ک خردسالتوانند خالقيت کودکان ها نيز میت بازیاند که کاربری از اين دسصورت پذيرفته
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توان از آن ياد کرد، آموزش و يادگيری فعالی است تری که در اين قسمت میافزايش دهند. اما نکته مهم
ل پياژه آتوانند از آن برخوردار گردند. به اين معنا که ايدههای ارتباطی جديد میکه کودکان کاربر فناوری

پرداز شناختی اين است که کودکان به جای ياد گرفتن اطالعات مختلف به صورت ن يک نظريهبه عنوا
روزمره )که از نظر وی فاقد ارزش چندانی است(، بايد شخصاً در محيط عمل به فعاليت بپردازند و در 

های مختلفی که با اشيای اطراف و اکنافشان دارند، در جريان عمل به اکتساب روند دستکاری
 های مختلف اجتماعی يا رياضی و منطقی نايل آيند.ادگيریي

های ارتباطی پيشرفته، از در ادامه، ذيل عنوان ارتقای فکری و فرهنگی کاربران خردسال فناوری
افزايش خالقيت ارتقای نقد اجتماعی کودکان، اجتماعی کودکان، های فردی و ارتقای برخی از مهارت

ودکان فعال توسط کو آموزش يادگيری  تحققهای مناسب و ها و کارتونپويانمايیها، کودکان کاربر بازی
 ، ياد خواهد شد.04نسل دهه 

 های فردی و اجتماعی كودكانارتقای برخی از مهارت

ه دهند، بايد ب(، در نشريه کانادايی يادگيری و فناوری، طی مقاله خود گزارش می2414) 2و کاشين 1ديتز

های آموزشی کودکان خردسال و دبستانی دست يافت، زيرا فناوری در برنامه غامهای ادکشف ظرفيت
ها قرار داشته، به عنوان مثال با تبلت، ايکس باکس يا رايانه خود بازی فناوری کودکانی که در ارتباط با

شابه م کنند، در عمل فرصتی برای يادگيری از گذر بازی خويش دارند که بايد از اين فرصت و مواردمی
 سود برد و به ارتقای يادگيری کودکان پرداخت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمر به معنای سازد، اگر زمانی بحث آموزش مادام( در مقاله خويش خاطرنشان می2449) 3الوريالرد

توان از آموزش های ديجيتال میفناوری آموزش از مدرسه تا انتهای عمر مطرح شد، اکنون با اتکا به
 پيش دبستان تا سرتاسر عمر ياد کرد.

                                                           
1. Dietze, B. 

2. Kashin, D. 

3. Laurillard, D. 
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ای که با ها، در مقالههای کودکان پيش دبستان از فناوریای از کاربری(، در نمونه2414) 1فريدمن

های جديد اين امکان را حتی فناوری سازدتهيه کرده است، خاطرنشان می« عکاسان سه ساله»عنوان 
کودکان سه ساله پديد آورده است که در قامت يک عکاس ظاهر شده، سواد بصری خويش را  برای

افزايش دهند. مضاف بر اين، کودکان پيش دبستانی با مبادرت ورزيدن به عکاسی، ضمن لذّت بردن از 
مسأله به سهم خود تجربه  کنند که اينکنجکاوی و يادگيری خويش، به طور نسبی احساس استقالل می

 قيمتی است.ذی

 
 
 

 
 
 
 
 
 

های ديجيتال در جهت گسترش واژگان های ديگر به بررسی آثار آموزشی انجام بازیبرخی از پژوهش

( در 2410) 2اند. مکنزیکودک در زبان مادريش يا يادگيری زبان دوم توسط کودکان خردسال پرداخته

 نويسد:های بصری میمقاله توسعه واژگان کودکان با استفاده از نمايش
ها برای گسترش واژگان کودکان، دست به کتاب خواندن با صدای بلند برای مربيان مهدکودک

ه، های جديد آشنا ساختکوشند، گوش کودکان مهدکودک را با واژهزنند و به اين ترتيب میکودکان می
ها کند، مربيانی که در مهدکودکهای جديد تشويق کنند، مکنزی گزارش میبه کاربری از واژهآنان را 

هايی را که با تصاوير بصری توام شده و ها، قصهفناوری کنند، در عمل با کمکها استفاده میاز فناوری
ر به اين ترتيب دخوانند و سازند، برای کودکان میهای جديد را برای کودکان تسهيل میفهم واژگان

 کنند.گسترش واژگان کودکان تحت تربيت خويش، به شکل مؤثرتری عمل می

سرايی و های ديجيتال به مثابه ابزاری برای داستان(، در مقاله رسانه2410و همکاران ) 3آبرگ-سکانتز

تواند برای کودکان پيش دبستانی های جديد اين امکان را میفناوری سازند،گويی کودکان، خاطرنشان میقصه
ا اتکا به کردند، بگويی میفراهم بياورد که آنان برخالف گذشته که تنها به اتکا به ذهنشان بايد داستان

توانند یگويی اخير که با اتکا به تصاوير مختلف و متنوع مگويی بزنند. قصههای ديجيتال، دست به قصهفناوری
 آورند.های پيشين کودکان فراهم میگويیتری را نسبت به قصهسرايی غنیارايه گردند، داستان

                                                           
1. Friedman, A. 
2. McKenzie, E. 

3. Skantz-Aberg, E. 
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توان با اتکا به دهند، برای آموزش زبان دوم به کودکان، می( گزارش می2414) 2و استفان 1پيکمک

 از کرد.های ديجيتال، آموزش زبان جديد به کودکان را از دوره پيش از دبستان آغرسانه
ساله و آرتين  4پردازند. فاطمه پزشکی به کودکان میها به ارايه اطالعات بهداشتی و برخی از بازی

 اند:های خود متذکر همين مسأله گرديدهساله، در مصاحبه 5
 ها ياد بگيری؟تا حاال شده چيزی از کارتون -»

 .دنها چيزای مربوط به دکتری نشون میبعضی کارتون ،آره
 مثالً چی؟ -

 .«نکنيد نديد، بغل دست هم به ،بوس نکنيد ه روهم ديگ ،گن وقتی مريض شديدمی مثالً
 کنی؟می يیاهبا تبلتت چه کار -»

 .کنيمبازی می
 کنی؟می يیهاچه بازی -

  .پول بازی مثالً
 ؟ی هستچه طور بازيش ،پول بازی -

، خريم مثل کرانچی، پفکی ايرانی میچيزاشه، مثالً وقت تموم نمی يه بازيه که حتی پولش هيچ
 .پاپکورن

 ؟چی هست کنی؟ جذابيتش براتبازی میاين بازی رو دوست داری و چرا  -

 .ترههوم... جذابيتش... قشنگ
 تره؟يعنی چی قشنگ -

 .رهتبازيش خوب
 از چه لحاظ؟ -

 از لحاظ ايرانی خوردنش، استاندارد داره... .
 استاندارد يعنی چی؟ -

 .«ييد بکنهأچيزی که وزير بهداشت تيه 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Mcpake, J. 

2. Stephen, C. 
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های گونه که در ادبيات پژوهش از آن ياد شد، در جريان کاربری کودکان خردسال از بازیهمان
ها، گسترش واژگان زبان مادری و آموزش زبان دوم کودک محقق ها و پويانمايیديجيتال، کارتون

 گردد. می

 
 

 
 
 
 
 
 

تحقيق درباره يادگيری زبان، توسط کودکان خردسال از طريق ديدن گران گروه يکی از پژوهش
 دهد:های انگليسی زبان، گزارش میکارتون

ساله، متوجه شدم که او کلمات انگليسی زيادی را آموخته است و اتفاقاً تلفظ  4من در برخورد با مهراد 
کند، از اين رو با مادر مهراد دا میکلماتی را که ياد گرفته است، از خود من که مدرک زبان دارم، بهتر ا

صحبت کردم تا ببينم پسر او کجا و چگونه لغات انگليسی را ياد گرفته است. ايشان در پاسخ به سوال 
 من بيان داشت:

ی تر شعرهاشون رو به زبان انگليسمهراد به کارتون جانی کوچولو و لولو کيدز خيلی عالقه داره و بيش»
 های تکراری رو ببينه تا ديالوگم جالب بود، اين بود که مهراد دوست داره، قسمتحفظه، چيزی که برای خود

گذارم، اون رو ها رو به طور کامل حفظ بشه، مثالً من خودم وقتی قسمت جديد کارتون رو براش میاون
  ه.ها رو به طور کامل حفظ بشگرده دنبال همون ويديوهای قديمی تا ديالوگ اونره میبينه و مینمی

 
 

 
 
 
 
 

به  ها روکرديم، من متوجه شدم اون نام رنگمهراد عاشق نقاشيه، يک بار وقتی ما با هم نقاشی می
انگليسی ياد گرفته و اين در حالی بود که من اصالً چيزی از انگليسی بهش ياد نداده بودم، اصالً، بعد 

اآلن نيست، من از دو سالگی پسرم متوجه  ها رو بلده! البته اين قضيه ماليهو ديدم مهراد اسم تمام رنگ
باره ها شعرهايی دربينه، انگليسی ياد گرفته، توی اين کارتونهايی که میشدم که مهراد از کارتون

هاشون رو حفظه و کلمات شعرها ها هست و مهراد همه متنها، حمام و خوراکیها، اعداد، انگشترنگ
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، و اين در حالی هست که من اصالً باهاش انگليسی کار برهرو توی جای درست خودشون به کار می
 «.نکردم

من وقتی از مهراد درباره کلماتی که بلد هست پرسيدم و از او خواستم برايم شعر بخواند، متوجه نکته 
دين سال هايش از من که چنبرد و تلفظجالبی شدم، او کلمات را با تلفظ )فونتيک( اصليشان به کار می

داند، تر بود. مهراد قواعد دستور زبان انگليسی را نمیام و مدرک زبان را هم دارم، درستتهکالس زبان رف
 I eat ،open your mouth ،mummy duck تواند از جمالتِ شعرها به درستی استفاده کند، مثالً:ولی می

said quack quack ،I know A B C ،he had a dog . ... و 
گيری زبان انگليسی به وسيله کارتون را در پيج يکی از فالوورهايم ديدم ديگر از ياد من يک نمونه

ايش هاش با نام رهام، حتی بهتر از مهراد انگليسی ياد گرفته بود و در يکی از استوریساله 0که پسر 
کت هايی با زبان انگليسی توانسته انگليسی ياد بگيرد، به او دايرگفته بود که رهام از طريق ديدن کارتون

 بپرسم، ولی جوابی از او دريافت نکردم. تربيشزدم تا درباره اين موضوع از مادر رهام 
رت هايی است که مهاجخانواده به نظر من، اين نوع از يادگيری زبان، مانند يادگيری زبان توسط بچه

ادرشان از پدر و م ها با قرار گرفتن در يک محيط جديد با زبان جديد، آن زبان را حتی بهترکنند و بچهمی
آموزند. من در اين مورد با يکی از دوستانم که چند سال پيش به آلمان مهاجرت کرده است، به وسيله می

آپ صحبت کردم، هيال و هيراد که دوقلو هستند، در زمان مهاجرت حدوداً دو ساله تماس ويديويی واتس
 آنان پنج ساله هستند. بودند و فارسی را در حد کودکان دو ساله بلد بودند، اآلن

 پدر هيال و هيراد در توضيح زبان آموزی فرزندانش بيان داشت:
ها فارسی يادشون نره، به خاطر همين خوايم بچهزنيم، چون که میما توی خونه فارسی حرف می»
ها روزانه تقريباً پنج، شش ساعت در مهدکودک زنند، اما اونها توی خونه با ما فارسی حرف میبچه

فهمند، شعرهای آلمانی رو زنند، هيال و هيراد آلمانی رو میهستند و اون جا باهاشون آلمانی حرف می
کنند، با همديگر آلمانی صحبت اند و در هشتاد نود درصد مواقع، وقتی دارند با هم بازی میياد گرفته

کنند، هيال همون طور که فارسی رو زودتر ياد گرفت، آلمانی رو هم زودتر از پسرم ياد گرفته و آلمانی می
 کنه. رو به طور کامل صحبت می

نی رفتيم، اما شايد نتونيم توی زبان آلمانی به من و مادرشون نزديک دو سال و نيم کالس زبان آلما
انه گها بلدند، در حد کلمات بچههامون عملکرد خوبی داشته باشيم، شايد کلماتی که اآلن بچهاندازه بچه

ا، دايره هريم و مانند اونزنيم، توی ادارات میريم، با دکتر حرف میباشه و ما به دليل اين که سر کار می
نيم مثل وقت نتوکنند و شايد ما هيچرو بلد باشيم، اما اونا به لهجه آلمانی صحبت میی تربيشلغات 

ريم، زبان هيال و ها آلمانی صحبت کنيم، چون آلمانی زبان لهجه است، هر چی هم که ما جلوتر میاون
از ما  هاشه، حتی همين اآلن هم توی بعضی اصطالحات عاميانه، اونهيراد از من و مادرشون بهتر می

بهترند، چون خود زبان محاوره و اصطالحات، يه بخش جدا از زبانی هست که ما آن را در کالس زبان 
 «.گيرند، ولی ما نهها راحت اين رو تو محيط ياد میآلمانی ياد گرفتيم و بچه
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های اندازی يک کسب و کار تجاری و اقتصادی( و بازیهای مبتنی بر کارآفرينی )نظير راهبازی
های آموزشی مناسب ديگری هستند راهبردی )مانند مديريت يک مزرعه يا مديريت يک شهر(، از بازی

 آيند.ها، مؤثر واقع میهای فردی کاربران خردسال بازیکه در ارتقای مهارت
 گاو بازی دوست نداری؟ -»

 چرا دارم.
 کنی؟پس چرا بازی نمی

 هس. اش کوچيکه، مزرعه بابايی گندهخب اون مزرعه
 کنی؟آهان با مزرعه بابايی بازی می -

 ام داره. زنبورم داره.دم. ببعیآره، به گاوش غذا می
 ديگه چی داره؟ -

 بعد ديگه کارخونه داره.
 بازيش رو دوست داری؟ -

 آره.
 کنه؟بابات هم خودش بازی می -

 آره، بابا مرحله هزار و دو هزاره.
 رو خودش رفته؟اش زياده، همه آهان، وای چقدر مرحله -

 آره، از همه بهتره.
 دی؟يه، به من ياد میچه طوريوسف مزرعه بازی  -

فرسته، ره، سريع هواپيمای بابام مياد، توش پر از غذاس میخب بايد قطار مياد وايستی، پر شه، بعد می
و ت شم تو که مزرعه بازی داریده که سکه جمع کنه، تازهام بستنی و پيرهن میبعد به مشترياش

 ساله(. 5)يوسف،  «گوشيت؟
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های اجتماعی آنان امر الزمی است که های فردی کودکان، افزايش مهارتزمان با ارتقای مهارتهم
 بايد به آن پرداخت.

ای که با اوليای خويش دارند، با خواهر و کودکان در روند تحول اجتماعی خويش، عالوه بر مراوده
ديگری که در کوچه و محله، آپارتمان مسکونی، مهد کودک يا پيش دبستانی با آنان برادر و سپس افراد 

 آنان را در جامعه بياموزند.شت و بايد نحوه تعامل انسانی با گردند، برخورد خواهند دامواجه می
عی ها مواجه شده، سعالوه بر اين کودکان بايد در مواجهه با مسايل و مشکالت مختلف، بتوانند با آن

 ها بکوشند.در برخورد مناسب و بهينه با اين مشکالت داشته، در جهت حل آن
ای که ويژگی بازنمايی عواطف و احساسات های آيينهها به دليل برخورداری از سلولالبته انسان

اند که خود را در عواطف و احساسات ديگران ريزی شدهای برنامهديگران در فرد را دارند، در عمل به گونه
 سهيم ببينند، اما تربيت اجتماعی کودکان نيز امر الزمی است که نبايد از آن غفلت کرد.

 های عاطفی وهای اجتماعی، بايد با اتکا به ظرفيتدر جريان تربيت کودکان برای کسب مهارت
 تر کودک سوق داد.برداری هر چه انسانیها را در جهت بهرهشناختی کودکان، اين ظرفيت

ها(، عواطف حاکم بر فرد )يا حيوان( ها )و حتی حيوانهای تهيه شده با ارايه چهره انسانیبرخی از باز
دهند و به اين ترتيب کودک را با احساسات و عواطف مختلف بيش از پيش آشنا را مورد پرسش قرار می

 سازند.می
ند، به قرار زير هايی که هدف ارتقای مهارت هم حسی کودکان را مد نظر دارهايی از بازینمونه
 هستند:

 
 



  155 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  151 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 
 

های اند که برخی از مهارتهايی سخن گفتههای خود از بازیدر مصاحبه ،ساله 4محراب و اميرعلی 
 سازد:تر میالزم را به آنان آموزش داده، آنان را برای زندگی در جهان دشوار فردايشان آماده اجتماعی

 اينا و پرخطر نگاه خطر،پر رفتار دادمی توضيح که ديدم چيزايى يه ،ديدم عکسا سرى يه من ببين»
دو تا  پسرا بعد بيارى. در کسى جلو لباساتو نبايد توام ه،بيار در تو جلو لباساشو نبايد . مثالً هيشکىچيه
 (دهدمی نشان بدنش روى دست با) تاسه دخترا (دهدمی نشان بدنش روى دست با) دارن خصوصى جاى
 باشه. حواسمون بايد بعد

  ديدى؟ کجاها رو تو اين -

  مامانم. گوشى

  ببينى؟ داد خودش -

 «.آره

 
 

 
 
 
 
 
 
 حاله. يه اتوبوس بازی هم هست، اتوبوس بازی خيلی با»
 چه جوری هست؟ -

 اتوبوس بازيه انيميشنيه.
 يعنی چی؟ -

 انيميشنه.
 چه جوريه؟ خوب يعنی چی، -

 زنی... .ری رنگ میری کارواش، میزنی، میری بنزين میيعنی راجع به رانندگيه، می
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 تاکسيدو بايد يه ميليون پول بگيره تا مسافر سوار کنه. 
 چه جوری بايد پول بگيره؟ -

 

 
   

هزار تومن گرفتم، همه رو هم قسط دادم، قسط، مثالً بنزين عوض کردم  044بايد بگيری ديگه، منم 
 اينا. بنزينش گرونه، صدهزار تومنه. 

 چقد زياد. -
 ای که من پول گرفتم.هزار تومنه، به اندازه 044روغن عوض کردنش 

 خيلی گرونه که.  -
 «.ميليون تومن بدی 0ير کنی، بايد تونم تعمير کنم، بخوای تعمگرونه بازيش، نمی

ان های مناسب کودکاند، وجه ديگری از بازیهايی که به معرفی اجمالی مشاغل مختلف پرداختهبازی
 های زيادی دارند:ها يادگيریرا تشکيل داده، کاربران خردسال از آن

 کنی؟میها بازی هايی تو گوشيت هست که با اونمحيا خانم، ديگه چه بازی -»
 کنم. شه رو درست میپزشکی. اونايی که دندوناشون خراب میبازی دندون

 کنی؟هاشون رو درست میبا چی دندون -
خوره، بعد درد زنن، دندوناشونو موش میدونم اسمش چيه. اونا مسواک نمیبا يه چيزايی که نمی

 اله(.س 0)محيا، « زنم که موش نخورهگيره. من ولی هميشه مسواک میمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 صبا خانم تو تبلت داری؟ -»

 آره دارم، ولی تبلت من با تبلت ستيا فرق داره.
 يه يعنی؟ چه فرقی داره؟چه طور -
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 تبلت من آموزشيه.
 تبلت آموزشی چيه؟ -

 کنه.ها کمک میبه بچه
 کنه؟ی کمک میچه طور -

 ده فکر کنن.ياد می
 توی تبلتت چی هست؟ -

 گری، باربی.مغازه، بازی آرايش های دکتری، بازیبازی
 بازی دکتری چه شکليه؟ -

 ساله(. 4)صبا، « ديمزنيم، صدای قلبشو گوش میيه آدمی هست، دستشو آمپول می

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ارتقای نقد اجتماعی كودكان

ای هپويانمايیها و شود کودکان با استفاده از کارتونهای ارتباطی جديد سبب میکاربری از فناوری
داخلی و خارجی در عمل امکان مقايسه محصوالت فرهنگی داخلی و خارجی را حداقل به لحاظ عينی 

ها، تنوع موضوعی و موارد مشابه( به های ويژه آنها، صحنه)يعنی ابعاد ملموسی مانند گرافيک کارتون
 ها را با هم مورد مقايسه قرار دهند.دست آورده، آن

دک های انگذاریاند، به دليل سرمايهتوليد داخل که برای کودکان تهيه شده محصوالت فرهنگی
مالی، فکری و تخصصی، در مقايسه با موارد مشابه خارجی، از ديد عينی کودک، در رتبه و جايگاه 
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گيرند، خاصه آن که برخی از کودکان با ديدن يک اثر به زبان اصلی و دوبله شده، تری قرار میپايين
ست متوجه سانسورهای مختلف کارتون يا کم کردن صدای مهيج موسيقی کارتون در نسخه ممکن ا

 ند.ی از دست بدهتا حدودفارسی شده، به همين سبب اعتماد خود را نسبت به مسووالن فرهنگی داخل 
 هایها با فرهنگاز سوی ديگر با تبديل جهان به يک دهکده واحد جهانی، کودکان کاربر فناوری

های فرهنگی موجود در فرهنگ بومی و فرهنگ ر دهکده واحد جهانی آشنايی نسبی يافته، تفاوتموجود د
تواند به سهم خود اتفاقی ميمون و يا ناميمون سازد، چالشی که میجهانی ذهن آنان را وارد چالش می

 برای کودک را رقم بزند.

 

 
 
 
 
 
 
 

 هاافزایش خالقیت كودكان كاربر بازی

 ساله داشتند، برای مدت سه ماه، 4-5(، در بررسی که در سطح کودکان 2414و همکاران ) 1آرنوت

پد در اختيار آنان قرار دادند تا از آن کاربری داشته باشند. بعد از اتمام اين دوره، مقايسه گروه آزمايشی آی
ه بهراز امکان اخير بی پد برخوردار بودند( وگروه کنترل )کهآی )که از امکان عمل بازی و کاربری از

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

 
 
 

 
 
 

( نيز در گزارش پژوهشی خويش از 2414و همکاران ) 3( و امين الرعايا2414و همکاران ) 2مارش

ن رو اند. از هميهای ديجيتال در افزايش خالقيت کودکان ياد کردهکاربری از رسانهنقش مثبت و مؤثر 

                                                           
1. Arnott, L. 

2. Marsh, J. 

3. Aminolroaya, S. 



  141 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

های اخير، بر ضرورت توجه اوليا کودکان و مسووالن جامعه به قرار برخی از محققان با توجه به يافته
ی فرهنگها و ذخاير اند تا آنان با دستاوردهای ديجيتال در دسترس فرزندان تأکيد داشتهدادن رسانه

 تری وارد مدرسه شوند.گسترده
ساله، داللت بر آن دارند که اوليای اين کودکان، هوشمندانه بازی  4های بهداد و ارشک مصاحبه

 اند.های ديگر، هدايت کردهکودک را به سمت مواردی مانند بررسی نقشه محله و شهر کودک يا کشور
در وی با ياد دادن بازی شطرنج به دخترش، مشوق ساله نيز بيانگر آن است که پ 4مصاحبه دُرسای 

 به بازی شطرنج با رايانه شده است.او 
 های خالق به شرح زير ياد کرده است:خودش از کاربری خود از بازی ساله هم در مصاحبه 4آرش 

 سازی هم هست، پلش خيلی سخته.سازی هم... يه پلغير از اين بازيا، يه خونه»
 جوريه؟بازيش چه  -

 از قسمتاشو بردم.دو تا  تازه من
 بايد پل بسازی؟ -

آره، اول مثالً يه کاميونه که من اول مثالً پل کاميونه رو ساختم، حاال قطاره خيلی بده... پلش، اون 
شه، خوای بياری، قرمز میذاری کنار، بعدش آهنا رو میچوب هست، میچند تا  قد سخته، مثالً يه...

 .ديگه نمياد آهنا
 چرا؟ -

 «.کنم بيادولی مياد، يه کاری می
اش، پس از بيان بازی که در آن بايد برای عبور کاميون و قطار پل بسازد، از آرش در ادامه مصاحبه

ی سازسازی و محوطههای هوشی، تهيه موشک روی لپ تاپ، خانهبازی خالق ديگر نظير بازی 14قريب 
خت تاپ، سای اشيای مختلف، ساخت قايق موتوری روی لپو تهيه فيلم از روند پيشرفت کار، طراح

ی اهای طرح شده، تهيه عکس و تشخيص نوع مصالح خانه با استفاده از برنامهماشين، يافتن پاسخ معما
 خاص، ياد کرده است.

های ارتباطی جديد، بسترسازی فرهنگی الزم فناوری نمونه اخير بيانگر اين واقعيت است که اگر برای
ای از آن داشت و افرادی نظير آرش را که در های گستردهتوان استفادهت بگيرد، در اين صورت میصور

ورزد، با هدايت درست به جايی های خالق مبادرت میمقطع پيش از دبستان، به انجام انواع و اقسام بازی
 اشند.رساند که بتوانند حالل بسياری از مشکالت فراروی جامعه خويش و جامعه بشری ب

سالگی در تالش برای ارتقای خالقيت  4ها از گونه که از تصاوير زير پيدا است، برخی از بازیهمان
 کودکان و تشويق انگيزه اختراع کردن در آنان هستند:
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 تحقق یادگیری و آموزش فعال
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های ارتباطی جديد، ايجاد بستری فناوری از 04نسل دهه يکی از ابعاد جديد آموزشی کاربری کودکان 
 جهت تحقق آموزش فعال اين کاربران خردسال است.

 
 

 
 
 

 
اش در مورد تحول روانی و خاصه تحول شناختی، دست به نقد نظام آموزشی پياژه برمبنای نظريه

ای که به نظام آموزشی موجود های عديدهپس از بيان اشکال «آينده تربيت»زند. وی در کتاب موجود می
 آموزش»ها دست يافته است، دست به ارايه طريق زده، از وارد است، با توجه به مراحل روانی که بدان

 کند. ترين نظام ممکن در آموزش کودکان ياد میبه عنوان شايسته «فعال

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

رورت دبستانی، تفکری عينی است، بنابراين ضپيش دبستانی و از نظر پياژه، از آنجاکه تفکر کودک 
و با روابط اجتماعی اطور تماس دادن  دارد با در دسترس قراردادن اشيای مختلف در اختيار وی و همين

ی سوق داد تا در يابد، او را به سمت آموزش فعالها را در میاکناف خويش آن ملموسی که در اطراف و
 متنوع، آمادگی سوق يافتن به سمت تفکر صوری و انتزاعی را به دست آورد.  مواردجريان کشف و اختراع 
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 كودكان ترخالق تربیت -2-0

ای اساسی در سطح ساالن جامعه به عنوان مسألهدر جهان امروز، مقوله تربيت خالق کودکان تا بزرگ
بار آمدن آنان،  (و کارآفرين)جوامع مختلف بشری مطرح شده است و انديشه آموزش افراد برای خالق 

افراد، چيزی در حد آموزش سواد خواندن و نوشتن به آنان تلقی  اخيرچنان گسترده شده است که تربيت 
 گردد که بايد از سطح کودکی نيز آغاز شود.می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نويسد:( درباره اهميت خالقيت و ضرورت آموزش آن میالف 1404)منطقی 
مختلفی نگريسته شده است. اين عامل به عنوان يک مسأله آموزشی، به  هایاز منظر خالقيت لهأمس
و  محققانمورد توجه و عنايت  ،يک مسأله انگيزشی و به عنوان شرط بقا در عصر فراصنعت مثابه

ی اندازخالقيت، در چشم متنوعريزان اجتماع واقع شده است. اما با وجود وجوه به ظاهر متفاوت و برنامه
اين  توان از منظر واحدی بدان نگريست. ازمی داشته،در وفاق با يکديگر قرار  ،گفتهنگر، ابعاد پيشکالن

د ها خواهه واحدی که به آن، در انجام با نگامزبوربه مسايل  جداگانهرو، در اين قسمت پس از پرداختن 
 مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت. خالقيتچگونگی آموزش شد، مسأله 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
شود که از اين ديد، خالقيت شود، مشخص می نگريستهبه مسأله خالقيت از منظری آموزشی  اگر

 رود.به شمار می ،آموزشی جهان حاضر مسايلترين يکی از اساسی
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پيشنهاد  ريزان تربيتیبرنامهفيلسوف عصر روشنگری، در يکی از اصولی که به  ،نی کانتزما اگر چه
حال، بلکه بايد برای آينده تربيت شوند، اما  برای کودکان نبايد صرفاً ،ساختکرد، خاطرنشان میمی

 گرجلوه ،یدر عصر حاضر پديد آمده است، تحقق پيشنهاد کانت را به مثابه امری حيات کهانفجار اطالعاتی 
دانش  بود، پيشرفت بعداين معنا که اگر زمانی محتوای آموزش، انتقال دانش موجود به نسل  بهسازد. می

نج به سرعت تنزل يافته، هر پ علمیهای و انقالب اطالعاتی، سبب شده است که عمر مفيد آخرين يافته
برای  هايیدانشبينی اين که چه از اين رو پيش .يابدميزان دانش بشر به دو برابر افزايش  ،بارسال يک

شد. بنابراين آموزش و  خواهدای با مشکل روبرو برخورد مؤثر با محيط الزم است، به شکل فزاينده

 1ری(به آموختن يادگيری )يادگيری يادگي ،داده تغييررا به نقشی زايشی  خودی پرورش بايد نقش سازش

قابله با و م شناختهايی نايل آيد که برای انديشيدن، نوآوری، سانبه تربيت ان ،و بدين سان بپردازد
، بدون آن که اهميت کلی اطالعات نفی شود ،ديگر تعبيرهای دشوار آماده شوند. به ها و موقعيتناشناخته

طريق  زاکيد سنتی در کسب دانشأياد کرد و ت ،و نه محصول نهايی خامبايد از اطالعات به عنوان مواد 
خالق تغيير يابد که بر اهميت استفاده از دانش، از طريق تجزيه، تحليل و  يادگيریطالب، به حفظ م
 کيد دارد. أاطالعات ت ترکيب

، سبب شده است که تحرکی اساسی در غالب پرورشدر سطح آموزش و  ،گفتهواقعيات پيش انعکاس
به شکلی که برخی از  ،پديد آيد ،آموزشی مرسوم نظامکشورهای جهان در جهت ايجاد تحول در 

های آموزشی سه ساله، برای آشناسازی معلمان با های متعلق به دهه هفتاد، از طراحی برنامهگزارش
 کنند.های تدريس خالق ياد میروش

که به اجمال از آن ياد شد، به سبب آن که  آموزشیخالقيت از منظر زياد از اهميت بسيار  گذشته
يت تر شخصگسترده زاويهبه  ،تدريج از زاويه محدود شناختیه ته، بهای گذشخالقيت طی دهه مفهوم

شناسان معتقدند که خالقيت و سالمت روانی دست در از روان برخی خالق کشيده شده است، و اساساً
ز از ديدی انگيزشی و شخصيتی ني وتوان به مسأله خالقيت از منظری غيرشناختی می ،دست هم دارند

 بررسی قرار داد. مورد اخير، توجه کرد و نقش مهم آن را در زمينه
ی های دروندبستان، مصداق بارزی از سرمايه بهپذيری وسيع ذهنی کودکان پيش از آمدن انعطاف

يت شاط و خالقکودکان پس از گذشت چند سال، تمامی شور، ن همينگذارد. اما را به منصه ظهور می نآنا
در  تورنس .گيرنددر نهايت انفعال، راه همنوايی با جامعه را پيش می نهاده،پيشين خود را به کناری 

 خالقيتسالگی منحنی  14سازد که در حدود به مسأله اخير اشاره داشته، خاطرنشان می خودمطالعات 
از را ب کودکیهرگز خالقيت  نکودکان دچار افت شده، اين افت چنان است که ديگر بسياری از آنا

 .نخواهند يافت

                                                           
1. Learning to learn 
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ساله دبستانی  14 -11که وقتی از شاگردان  ه استشاهد بود ،عينی خود تجربياتنگارنده در 
 ستيصال،اس و أآموزان از سر يدلخواه بپردازند، چگونه دانش یتابلو با موضوعيک  تهيهخواست تا به می

سه، های ديواری مدرروزنامههايشان و يا با نگاه کردن به از البالی کتابآمدند تا مخفيانه برمی در صدد
 يافتن موضوع تابلويشان برآيند. در صدد
ی منظر آينده قريب الوقوع جامعه بشر نگريست،خالقيت مقوله توان از آن به انداز سومی که می چشم

د و انجديدی به جهان معاصر داده چهره ،انفجار اطالعاتی و الکترونيکوری، انقالب ااست. تحوالت فن
، به مثابه نآماندن از  دور در نظر گرفته شده، ،خالقيت به عنوان بنيان جوامع پيشرفته آتی ،در اين ميان

 .شودتلقی می از دست دادن شرط بقا
گويد. تا به حال شاهد آن بوده است، سخن می بشریاز سه موج که تمدن  ،«موج سوم»در کتاب  تافلر

تی گيری انقالب صنعهزاران سال به طول انجاميد. با شکل کهنخست، حاوی انقالب کشاورزی بود موج 
سال از برپايی تمدن صنعتی، در موج  444شکل گرفت و پس از گذشت  دومميالدی، موج  11از قرن 

ترين قيآن را پشت سر نهاده است، آدمی خود را با جهشی غيرقابل تصور و با عم جنينیسوم که بشر دوره 
 .بيندترين نوسازی که جامعه تاکنون به خود ديده است، مواجه میاجتماعی و خالقانه خيزش
کری ها به زمين، نسلی تربيت کرد که از تفکردن انسان وابستهنظر تافلر، جوامع موج اول، به سبب  به

 برخوردار بود.  ،محدود
دن کشاورزی را به اقتصاد توليد و مصرف تم آميختهدوم با تحوالتی که در پی داشت، اعتقاد  موج

ها منتقل شده، پس از تهيه کاال، به مناطق دور ديگری کارخانه بهتبديل کرد، مواد خام از مناطقی دور 
ای درباره مردم را در معرض اطالعات و تصورات ذهنی تازه ،های همگانی جديدرسانه. ندشدفرستاده می

 گسترشهای ذهنی جايی انسان، افقد. با گسترش تحرک و جابهدادندور دست قرار می هایسرزمين
 ،تریگستره وسيع ابکم از بين رفت و تفکر ملی گرايی کممحل ،ثير اين تحوالتأبيشتری يافتند و تحت ت

سازی زمانسازی، همسان، همميانيک ذهنيت موج دومی پديد آمد. در اين  ،شکل گرفت و به اين ترتيب
اساسی تمدن موج دوم را تشکيل داده،  قواعدگرايی و تراکم، سازی، تخصصبيشينهو تمرکز، 

 .گرفتندانجام می مزبورهای اجتماعی با توجه به قواعد گيریتصميم
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موج  از تبعات تمدن کهموارد مشابه  محيط زيست و آلودگیبه اتمام نهادن منابع سوخت فسيلی،  رو
ط به آلوده سازی محي ،انرژی برآيد که در عين حال جديدجوی منابع ودوم بود، بشر را واداشت تا درجست

 نجامند. اني ،زيست
ده سبب ش ،الکترونيکی و انفجار اطالعاتی انقالبجوی منابع تازه برای انرژی، وبا جست زمانهم

اشند و ه ببا مواد خام، با اطالعات سر و کار داشت ارتباطها، به جای است که بسياری از کارکنان کارخانه
بند  و قيدای، اين امکان عمل را به افراد بدهد که از همين مسأله با توجه به گسترش ارتباطات رسانه

زمان با رجعت به اين ترتيب هم وشان انجام دهند کار در کارخانه و ادارات رها شده، کارشان را در خانه
ده، تری متکی شبه واحدهای توليدی کوچک توليد،بسياری از افراد شاغل در جامعه به خانه، نظام جديد 

اليق گيری توليداتی متنوع و طبق عانبوه و يکسان و اوج توليدهایبه شکل نامتمرکزی درآيند. سقوط 
م تمدن موج دوم را ک انبوهپديده ديگری است که توليد  ،بازارهای کوچک ايجادو ساليق مشتريان و 

 کنند.رنگ و حذف می
ورد. آموج سوم، از خالقيت سخن به ميان می تمدنهای مهم از ديگر مشخصهدر معرفی يکی  تافلر

برنده تمدن موج دوم به سمت تمدن موج سوم ياد کرده،  پيشوی نه تنها از خالقيت به عنوان عامل 
ر اين که کند. وی با تذکاز نتايج طبيعی تمدن موج سوم نيز ياد می يکیبه عنوان  ،بلکه از اين مسأله

 تمدن»گردد: يادآور می ،خام تمدن موج سوم که فرسايش ندارد، اطالعات و تخيل است مادهترين اساسی
توان تمدنی را ديد انجامد. در اين آرمان شهر عملی، میآينده می درموج سوم به يک آرمان شهر عملی 

ای و مذهبی و پاره فرهنگی را به دهد و تنوع نژادی و منطقهامکان بروز می فردیهای اوتکه به تف
 «. کندجلب می خالقيتتمدن عاليق زيادی را به  اين …شودکردن، با آغوش باز پذيرا می سرکوبجای 

ل سکرات در زمانی که تمدن صنعتی به حا آيا» پرسد:کشاند که میاخير تافلر را بدانجا می تحوالت
«. ستتنها راه به سوی پيشرفت ا ،و آيا صنعتی شدن به طريق مرسوم ستا بجاافتاده است، تقليد از آن 

برای  توليدبا تذکر اين که توليد نامتمرکز، انرژی احياپذير، بريدن از شهر، کار در خانه،  ویدر ادامه، 
اسی با اس تفاوتیسوم هستند،  ها که از خصايص تمدن موجمصرف شخصی به ميزان وسيع و مانند آن

نظر  به» سازد:می خاطرنشانکنند، تمدن موج دوم داشته، رجعتی ديالکتيکی به گذشته را تداعی می
ون دهای تمدن موج سوم را به خود گيرند، بتوانند برخی از ويژگیمی اول،رسد بيشتر کشورهای موج می
 .«يا توسعه صنعتی موج دوم را طی کنندنظر کرده به طور کامل صرف خودکه از فرهنگ آن

ای ههای جديد با برخی از ويژگیوریاترکيب فن اخير،يابی به توسعه در مورد چگونگی دست تافلر
اجتماعی،  نگرانگر، تحليلاز متفکران آينده بسياری» نويسد:می ویکند. تمدن موج اول را پيشنهاد می

ايه متناسب ساده و کم سرم روستايیاعتقاد دارند که تحول مبتنی بر توسعه صنايع  ،و دانشمندان انادتاس
شده، پيچيده و همراه با نظام اقتصادی، هم  انتخابهای به دقت وریابا روستا از سويی و توجه به فن

 خالقيتتوان آن را در سوی سنتز جديدی رهنمون است که می بهاکنون در حال تکوين است و ما را 
 .«صه کردخال
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ند، هست د آنشاه ،بشری در اطراف و اکناف خود جوامعتافلرضمن تبيين تحوالت شگرفی که  ،بنابراين
 ته، شرط بقاگفسازد که خالقيت در شرايط پيشها، خاطرنشان میماهوارهبا پيشنهاد ترکيبی از گاندی با 

يل تبد ،شين دهکده واحد جهانیجهان سوم برای گريز از اين که به يک زاغه ن جوامع ،ست و بالطبعا
موج  مدنتهای پيشرفته با مختصات وریابا اتکا به خالقيت مردمشان، موفق به ترکيب فن بايدشوند، 

ا رقم بزنند. ر شانجوامعشوند تا به اين ترتيب راه پيشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی  شاناولی خود
ی شکل اساسی متکی به درآمدها بهولی داشته، مسأله اخير خاصه برای ايران که اقتصادی تکی محص

سادگی  ههای اقتصادی متزلزل کشور ببنيان نفتی،تمام شدن ذخاير  نفتی است، حايز اهميت است، زيرا با
تافلر، ) نشين در دهکده جهانی را نخواهد داشتيک زاغه بهويران شده، کشور سرانجامی جز تبديل شدن 

 (.1419، ترجمه خوارزمی، 1094

 

ه آن شايد بتوان ب ،در برخورد با مسأله خالقيت اگر چه شد،گونه که در آغاز خاطرنشان همان بنابراين
رسند. به ديگر به وحدت میکدر انجام با ي ،گفتهدر نهايت منظرهای پيش امااز مناظر مختلفی نگريست، 

 ذخايرتربيت خالق کودکان، نوجوانان و جوانان در جريان آموزش، به خالق بارآمدن اين  کهاين معنا 
طلوبی م شخصيتیهای های خالق، به سبب برخورداری از ويژگیانسانی خواهد انجاميد و اين شخصيت

حل  در اند،خود محقق ساخته وجودها که در اعتماد به نفس، استقالل انديشه، نوآوری و مانند آن :مانند
توانند خواهند آمد و بدين ترتيب نه تنها می واقعمؤثر  ،شاناجتماعی جامعه -بسياری از معضالت روانی

به سوی  يابیجهان کنونی شوند، بلکه راه تعالی آن را در دست متحولشان در شرايط مانع پسرفت جامعه
 خواهند ساخت. هموار ،ای انسانیتوسعه

يد. گوالعاده خالقيت در جوامع آتی سخن میده از تمثيلی، از اهميت فوقاستفا با ،(1004) 1سوريانو

يکی دو قرن پيش، تنها مردم قليلی  تا» دارد:بيان می ،مورد مقايسه قرار دادن سواد و خالقيت باوی 
ه و خاصی پيچيد مهارت ،خواندن و نوشتن را داشتند و اعتقاد عموم بر آن بود که خواندن و نوشتن توانايی

ر . مشابه همين اعتقاد در حال حاضر دباشندبرخوردار  ،توانند از اين توانايیاست که تنها مردم اندکی می
افراد اندک و قليلی از  ،در حال حاضر مردم اعتقاد دارند اگر چهمورد خالقيت وجود دارد. به اين معنا که 

رسيد که تمامی مردم خالقيت و خالق بودن  اخواهدزودی روزی فره اما ب برخوردارند،ويژگی خالقيت 
 «.ردک خواهندها ياد ها دانسته، از آن به مثابه ضرورتی برای زندگی انسانتمامی انسان طبيعیرا حق 

                                                           
1. Soriano de Alencar, E. M. 
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(، بعد از گذشت بيش از يک دهه از بيان سوريانو، با تأکيد بر بيان وی، در مقاله خويش 2444) 1ديويس

 «. های خالقيت و نوآوری تبديل به شعار روزمره زمانه ما شده استثامروزه، بح» سازد،خاطرنشان می

 
 

 
 
 
 
 

ترسيم و تدقيق  در صددگران زيادی متوجه آن شده، اهميت خالقيت سبب شده است که پژوهش
ا، ارتقای هآموزش خالقيت از سطح سنی پيش دبستان کودکان برآيند که يکی از جديدترين اين روش

 .استهای جديد ارتباط با فناوریخالقيت کودکان در 

، در سطح کودکان پيش دبستانی ICTگردد، استفاده از( در مقاله خويش متذکر می2414) 2اکيسی

. مضاف بر اين، دهدهای تفکر خالق را توسعه میو معنادارتر کرده، مهارت تربخشيادگيری را لذّت
 گيری اطالعات،از نظر توسعه ذهنی، شکل، برندهای ارتباطی جديد سود میکودکانی که از فناوری

 کنند.استفاده نمی ICTهای زبانی بهتر از کسانی هستند که ازله و مهارتهای حل مسأمهارت

 ساله داشتند، برای مدت سه ماه، 4-5در بررسی که در سطح کودکان  (،2414و همکاران ) 3آرنوت

ری داشته باشند. بعد از اتمام اين دوره، مقايسه گروه آزمايشی پد در اختيار آنان قرار دادند تا از آن کاربآی
ه بهرپد برخوردار بودند( وگروه کنترل )که از امکان اخير بیآی )که از امکان عمل بازی و کاربری از

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

نيز در گزارش پژوهشی خويش از  (2414و همکاران ) 5( و امين الرعايا2414و همکاران ) 4مارش

ن رو اند. از هميهای ديجيتال در افزايش خالقيت کودکان ياد کردهنقش مثبت و مؤثر کاربری از رسانه
های اخير، بر ضرورت توجه اوليا کودکان و مسووالن جامعه به قرار هبرخی از محققان با توجه به يافت

 ها و ذخاير فرهنگیاند تا آنان با دستاوردهای ديجيتال در دسترس فرزندان تأکيد داشتهدادن رسانه
 تری وارد مدرسه شوند.گسترده

مسأله  ی، به بررسیگران با توجه به عاليق وافر اتحاديه اروپا به خالقيت و نوآوربرخی از پژوهش
های انجام شده، داللت بر آن دارد که آموزش خالقيت در دوران پيش دبستان پرداختند. بعضی از بررسی

                                                           
1. Davies, T. 

2. Ekici, F. Y. 

3. Arnott, L. 

4. Marsh, J. 

5. Aminolroaya, S. 
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گران با احصای مواردی که بين آموزش علوم و خالقيت، همبستگی مثبتی وجود دارد، از اين رو پژوهش
کتشاف، حل مسأله، پرسش و کنجکاوی، در علوم مطرح شده، با خالقيت مناسب دارند )مانند بازی و ا

توان کنند با دامن زدن به موارد اخير، در عمل میوگو و همکاری(، پيشنهاد میاستدالل، انگيزه، گفت
 های اخير قراراميدوار بود که خالقيت کودکان پيش دبستان که در جريان آموزش علوم، تحت آموزش

 (.2415و همکاران،  1)کارميناز قبل خواهد شد  تربيشگيرند، می

 سازند:در گزارش پژوهش خود خاطرنشان می (2411) 3و توئل 2ديل

و آموزشي هایبرنامههای ارتباطی جديد، به مشاهده در جريان کاربری خود از فناوری که کودکانی
از  ،هستند سرگرم کننده صرفاً يا و های خشنبرنامهکاربر  که کودکانی با پردازند، در مقايسهمی مناسب
 برای یتربيش ارزش از سوی ديگرکنند و می ی مطالعهتربيش کتابکرده،  کسب باالتری نمرات سويی

 گذارند.به معرض ديد می خود از یتربيش خالقيت و ندقايل هست علمی پيشرفت

 

ه دارد ک ورزند، حکايت از آنها مبادرت میهايی که کودکان ايرانی به انجام آنبررسی ميدانی بازی
ی های راهبرددارد. بازیهای فکری و معمايی بوده، کودکان را به تأمل و تدبر وامیها، بازیبرخی از بازی

ه های خالقی هستند که بها نيز، بازیاندکی از بازی گيرند، تعدادها قرار مینيز در همين دسته از بازی
در اين قسمت بايد به آن توجه داشت، اين است که  زنند. اما نکته مهمی کهخالقيت کودکان دامن می

های فکری و معمايی يا خالق، يک بسترسازی فرهنگی اوليه، از سوی خانواده يا برای کاربری بازی
های خالق در سطح کودکان خردسال، دقيقاً مهدکودک ضرورت دارد و علت قليل بودن کاربری از بازی

 . تاسهای ديجيتال مهدکودک نسبت به کاربری کودک از بازی به خاطر کم توجهی اوليا يا اوليای
سال و يک ماهه است. راد پس از ديدن يک کارتون که در آن قايقی را  4تصاوير زير متعلق به راد 

و –راندند، با استفاده از دو راکت تنيس در حال قايق سواری و پارو زدن روی زمين بوده، خود با پارو می
 کشد:هايش جلو میترا با دس -قايقش
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با ديدن برخی از ساله، داللت بر آن دارند که اين کودکان،  4 اميرعلی، پرنيا و پارسایهای مصاحبه
اند و اين مسأله انگيزه انجام هايی از خالقيت را در خود احساس کردههای خالق، در عمل جرقهکارتون

 کاری خالق را در آنان پديد آورده است:
 بينی؟اميرعلی تو کارتون هم می -»

 بينم.بيينم، بعدش کارتون فارسی میها تو مهدکودک کارتون انگليسی میآره، صبح

 دوست داری؟ تربيشهايی رو چه کارتون -

 ده.بينی، تو جم جونيور نشون میمن يه کارتونو خيلی دوست دارم که شما نمی

 خوب اسمش چيه؟ -

 مهندسين. 

 موضوعش چيه؟ -

 شه، يه آدمای کوچولو هستن که اسمشون فيکسياست.تو مهندسين مثالً همه چيز خراب می

 کنن؟ها چه کار میخوب اون -

کنن، بدون اين که آدما متوجه بشن، چون خيلی رن درست میها رو میرن اون دستگاهيواشکی می
 ان.کوچولو

 کنن؟چرا اين کارها رو می -

 ديگه، بايد درست شن.شن ها خراب میچون دستگاه
 بينی؟ديگه چی می -

 ماشيناسورا.

 خوای راجع به ماشيناسورا هم توضيح بدی؟می -
  سازن و خيلی خوشگلن خودشون و تازه رنگارنگن.ماشينن که همه چی میچند تا  آره. ماشيناسورا

 سازن؟مثالً چی می -
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استش منم دوست داشتم مثل اونا همه چی االکلنگ... حموم و خونه. همشونم آهنيه. معلومه قوين. ر
 کردم.شد رو درست میساختم يا هر چی که خراب میرو می

. دايی مهديم شهيد شده، به خاطر همين يه ها رو بکشمکارتون... بعد خيلی دوست دارم نقاشی 
اسماعيلم هم يه . عمو کشمکنم، می. از اونا نگاه میی مادر بزرگم اينا هستهايی توی خونهاسلحه

 . رفته جنگ. قبلنا میاسلحه داره
 های جنگی رو هم دوست داری؟پس اسلحه -

تيرانداز و کلت بردارم برم من دوست دارم وقتی بزرگ شدم، خودم يه لباس رباتی بسازم و يه تک
 . . بعد يه سپرم برای خودم درست کنمجنگ
 خوای سپر درست کنی؟چه جوری می -

های مختلف راجع به اون رو ببينم، هم خودم ها و فيلمتونم از بقيه بپرسم و کارتون... هم میدونمنمی
 . «کنم تا يه راهی پيدا کنمفکر می

 پرنيا تو تا حاال سعی کردی مثل ماشيناسورها چيزهای جديد بسازی؟ -»
 آره.

 دی؟روزانه چه قدر اين بازی رو انجام می -
 زياد.

 جديدی سعی کردی بسازی؟چه چيزهای  -
 چرخ و فلک، ماشين.

 کنه؟سازی يا کسی بهت کمک میها رو خودت میاون -
 سازم، بعضی وقتا هم با بابام.خودم می

 گيری؟تونی درست کنی رو از بابات کمک میهر جاييش که نمی -
 آره.

 شن؟پرنيا توی کارتون ماشيناسورها، هميشه ماشيناسورها برنده می -
 آره.

 به نظرت چرا؟ -
 چون قوی هستن.

ا و هکنن و از دست دشمنپرنيا توی اين کارتون، ماشيناسورها چه طوری مشکلشون رو حل می -
 شن؟ها خالص میاوراق چی

 کنن.کنن و از دست اوراقچيا با ساختن چيزای جديد فرار میکشن، به هم کمک مینقشه می
 قوی و بزرگن.کنن بزننشون؟ آخه اونا خيلی سعی نمی -

 نه.
 تا حاال سعی کردی مثل ماشيناسورها از ابزارها برای تعمير وسايل خراب استفاده کنی؟ -
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 کنم.توی بازی آره، مثالً لباسشويی و تلفنم رو تعمير می
 سازی؟سازی، از روی عکس يا الگو میچيزهايی رو که می -

 نه.
 کشی؟پس نقشه و الگو رو خودت برای خودت می -

 آره.
 خره رو دوست داری؟چيزهايی که بابات برات می -

 آره.
 کنه؟سازی، بابات چه کار میوقتی چيزهای جديد می -

گه اين چيه ساختی که انقد قشنگه و خودشم با سازين شکلک، مث کنه و میگيره و نگاه میازم می
 سازه.خودم می

کنی چيزهای جديد ديگه مثل می سازی، سعیبه جز چيزهايی که گفتی با ابزارهای سازين می -
 جواهرات هم بسازی؟

 آره.
 کنن؟گی وسايلش رو برات بخرن، وسايلش رو برات تهيه میمامان و بابات وقتی می -

 آره.
 ها رو؟دوست داری يا بازاری تربيشکنی رو تو جواهراتی که خودت درست می -

 کنم.اونايی که خودم درست می
 چرا؟ -

 ندازه دستم هست و گشاد نيستن.ترن و اچون خوشگل
 ها درست کنی و بفروشی؟تا حاال به اين فکر کردی توی آينده هم جواهر اين -

 .«آره خوب، ولی نه اين که همش از اينا درست کنم
 ها يه تيم داشتی؟ ها واقعی بودن و تو با اونخوب دوست داشتی که ربات -»

 ربات بسازم، اما خيلی سخته. تر بزرگ بشم، خودمخواد سريعآره، دلم می
 چرا؟  -

 اش بايد کار کنی، چون که اونا فيلم دارن. گيره و اين که همهچون که وقت زيادی می
 يعنی چی که فيلم دارن؟  -

 .زارن تو سرشونسازن، فيلم میدونم دقيقاً، اما کسايی که ربات مینمی
... 
 آهان، خوب نگفتی چرا ساختن ربات کار سختيه؟  -

 چون که ده تا پيچ و پونزده هزارتا مهره الزم داره.
 خوب مگه تو نداری؟  -
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 نه.
 ها رو بخری بسازی؟ تونی اونبزرگ بشی هم نمی -

 نه، آخه خيلی پول نياز داره. 
 تونی بسازی؟ کنی به خاطر پولش نمیيعنی فکر می -

ه رباتم، فکر کنم تا دو سه روز کردم واسآره، ولی همين دو سه روز پيش داشتم يه چيزايی جمع می
 ديگه درست بشن.

 کنی.آهان، پس يعنی چند روزه که داری روش کار می -
 سازمش.اش رو پيدا کردم، میکنم فعالً، بعد که همهآره، دارم وسايالش رو جمع می

 سازی؟ بسازی، چه رباتی می روخوب اگر رباتت  -
ون ها رو بهشکنند، اونشه، حرکت میخوام بسازم که اين چيزايی که بهشون وصل میيه نوعی می 

 وصل کنم.
 هايی بسازی که حرکت کنند؟ خوای يه رباتيعنی می -

 خوام ربات بسازم اصالً.آره، برای همين می
 خوب بعد حرکت کنند که چه کار کنند؟  -

 .«هامن کمک کنند يا تو مشقمثالً نظافت و کارای خونه رو به م

های مناسب، کاربری بهينه و خالقی را اند با استفاده از برنامهدر موارد ديگری برخی از اوليا کوشيده
ساله مصاديقی از همين معنا را به دست  4های ارشک، سينا و دُرسای برای فرزندشان رقم بزنند. مصاحبه

 دهند:می
 داری؟بازی  هملپ تاپ ارشک تو توی  -»

 .آره

 ؟هايیچه بازی -

 .خوام شرکت کنممی چون خودم شطرنج ،بازی شطرنج -

 آهان مسابقات شطرنج؟ -

 .آره

 خيلی بلدی؟شطرنج  -
 .آره بلدم

 از کی ياد گرفتی؟ -
 «.بابام بهم ياد داده

 تبلتت چی داری؟ یتو تو سينا -»
 .بازی

 ؟هايی داریچه بازی -
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 .فکری هم دارمبازی  بازی جنگی، موتورسواری،
 ؟هست جوریه بازی فکريت چ ،اِ اِ -

 ايیهجوريه که کلی بايد فکر کنی،کلی کار کنی تا در آسانسور باز بشه )منظورش بازی بازی فکريه اين
 .(ودباز شجوايز تا در بازی را دريافت رمز در جريان آن، بايد که  است
 هايی انجام بدی؟گه چه بازیبعد مامانت بهت می -

ايد شه... بعد تو بره يه جا قايم میکنم... مثالً يعنی اون میاوممم... آره، بعضی وقتا بازی فکری می
گيری یسوزی... هی جايزه مسوزی... اگر پيداش کنی نمیفکر کنی، پيداش کنی. اگر پيداش نکنی می

 «.ش در بيادتونی بزنی بترکن، جايزه از توشه... با اون فندقا میمی تربيشهی فندقات 
 ، بازی خونه چه جوريه؟دُرساخوب  -»

 ريم تو يه خونه، بايد دنبال کليد بگرديم در اتاقا رو باز کنيم. اون همش معماست.می
 کنی؟خودت معماهاش رو حل می -

ری يه چيزی رو از تو اتاق پيدا گم مامانم بره. مثالً میآره. ولی اون جاهايی که رياضی داره رو می
 «.اس. همش همين طوريهکه اون جواب يه معما تو يه جای ديگهکنی می

 

های خالق و ارضای کودکان به سمت بازی يافتنساله، نمونه بارزی از سوق  4مصاحبه با آرش 
 :استت مثبت ادر جهحتی در سنين پيش دبستان کنجکاوی آنان 

 سنج هم دارم. من يه بازی هوش»
 چی؟ -

 گن؟ برای مغزه. چی می
 آهان، بازی هوشيه؟ -

 کنه. آره، مغز آدمو درگير می
 چه جوريه؟ -

ولی  چرخونن، سريع...بار می 24ذارن، نگاه کن تو يه چيزی، تو يه... تو يه... تو يه ظرفی يه توپ می
 کنم. من به سريعی پيداشون می

 بايد انتخاب کنی که توپه توی کدوم ظرفه؟  -
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 آره.
ن اون برنشومثلث ميان وسط خب، سبزن خب، بعدش میچند تا  مثلثيه، من يه بازی دارم، يه بازی

 ور، دوباره يه شکالی ديگه مياد، بعد بايد جواب بدی توش کدوما رو ديدی، کدوما رو نديدی.
 های خوبی... اينا رو توی لپ تاپت داری يا گوشی مامان و بابات؟چه بازی -

 تو لپ تاپم دارم. 
خوای موشک گه، اگه میده، مثالً میی خمير بازی رو نشون میبعدش يه موشکی هست، شکال

ن تا حاال هاش، مدرست کنی، بايد يه دونه گردی چيز درست کنی، گرد باشه، بعدش بذاری جلوی شيشه
خواد انجام درست کردم، بعدش تو شکل چيزه، تو شکل لپ تاپه، با خمير بازی نمیچند تا  درست کردم،

ذاريمش وسط، اين جوری خوای گردش کنی میپه خمير بازيش. بعدش وقتی میبدی، کالً تو لپ تا
 دهد(.کنيم )حالت گرد کردن خمير با دست را نشان میمی

 آهان، خوب؟ -
 کنی تا گرد بشه.هی روی لپ تاپت اين جوری می

 من يه بار ماشين درست کردم، اون قد رو برنامهه کار کردم، حتی باهاش فيلم ساختم.
 جوری فيلم ساختی؟چه  -

اومدم ساختمش، بعد خونه و اينام ساختم کنارش، پارک و اينا، سرسره هست، خودش ساخته، هی 
ره ره جلو يه عکس، میره جلو يه عکس، میره جلو، يه عکس بايد بگيره از تو لپ تاپت، میخودش می

 کنی.ی سريعش میجلو يه عکس، بعدش صحنه
 کنی؟می با همون لپ تاپ اين کار رو -

 اش. کنی، بعدش مياد تو حافظهی سريعش میآره، صحنه
 شه؟ی سريع میچه جوری اون وقت صحنه -

شه، خب، يه دستی هم هست، يه يه چيزی هست، يه دماسنجی هست... خب؟ دماسنجه سرد می
ه يه دونره جلو، يه دونه اين ور هست، زنم، توش میچيزی هست زيرش، زير اون لپ تاپم خب، اونو می

 اين ور... .
 هاشه؟توی دکمه -

 آره. 
مثالً براش يه دونه چيزم ساختم، يه ميدون ساختم، خيلی آسون بود، اصالً کاری نداشت، با مداد 

 انجامش دادم... مداد توش بود.
 چه جوری؟ -

 ی؟کشزنی يه ماژيکايی مياد، توش يه چيزايی میمی ها يه چيزی هست،تو گوشی .بينی..می
 هان، خوب؟آ -
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اومدم يه صافی کشيدم، يه گردی هم باالش کشيدم، يه گردی هم پايينش کشيدم، از اون ته تا باال، 
افته، ديگه، ولی من آه خواستم براش چراغ درست کنم، چراغ اون باال رو، رو درخته میبعدش وقتی می

 باره يه دونه ديگه کشيدم باالش،گوش کشيدم. دو 0آه، آه آه، يه دونه صافی کشيدم، يه دونه مثلثی دراز 
ياد، خواست تيک تاک کنه، بياد باال، پايين بگردی گذاشتم توش، بعدش ماشينه رو وقتی چراغه میدو تا 

 اومد باال پايين. باال پايين يه چيزی... يه چيز ريزی بود اون وسط، هی می
 اون چی بود؟ -

 تو لپ تاپم يه دونه صافی هست اين جوری. 
 خوب؟ -

 بره باال و پايين. خب، بعدش يه گردی هست اينجا، هی مياد باال پايين، اون چراغه رو می
 آهان. -

 بعدش من يه چيزی ساختم. 
 چی؟ -

گوشيم... لپ تاپم بود خب، امممم يه  گميه چيزی توی اون گوشيم بود خب، توی لپ تاپم بود، می
واقعی، قايق، يه قايقی هست خب، چيزه... هم  داد، مثالً شکالی چراغ قوه، ماشينشکاليی نشون می

 شه. شه، هم باز میجمع می
 خوب؟ -

خواد، بايد بذاری دوروبرش، بعدش از اينجا فقط، زياد نمیچند تا  چندتا چوبه، بايد بستنی بخوری،
اريش ذیسازی، مداره پشتش... میکشی، از تو لپ تاپت که يادت بمونه از کجا، يه پروانه هم شکلشو می

ای هم هست، لمسيه، دکمه نيستا که اين جوری ره جلو عقب... . يه دکمهتو آب ديگه؟ پروانه داره، می
دش يه زنی، بعباشه، بعدش بزنی روش بياد، يه چيزی هست، يه، يه چيزی... اول به دستت صابون می

روانش، فقط با ذاری روی پذاری روش، بعدش میذاری جلوت، بعدش انگشتتو میای میچيز شيشه
 کنه.دست خودت کار می

اندازن، مثالً من ماشينامو ميارم وسط خونمون خب، عکساشونو يه ماشينايی هم هستن، عکسشونو می
 کنم. گيرم، طرحشونو درست میمی

 کنی؟طرحشونو عوض می -
 کنم.زنم بهشون، الستيکاشونو عوض میآره، رنگ می

 گيری؟با گوشی عکس می -
 ها، آره. 

 با گوشی کی؟ -
 گيرم.اندازه ديگه، با لپ تاپ عکس میتاپم عکس میبا گوشيهههههه... لپ

 يه بازی هم هست اسمش کاسبِرَنتومه.
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 خوب؟ -
ده، مثالً ده، اطالعات چيز میگيری، مثالً توش اطالعات میها عکس میفقط برای... مثالً از خونه

 ه شده.تو اين خونه چيه يا اين خونه از بُتُن ساخت
 خوب؟ -

 گه اين از بتن ساخته شده، اين ازززز آهن خالص ساخته شده و اينا. مثالً می
 گيری؟های واقعی عکس میاز خونه -

 آره ديگه. 
 چه جالب.  -

 ره توی بدن. کنه میمثالً از اعضای بدن عکس بگيری، تار می
 ده؟توی بدن رو نشون می -

 خته شدن.گه چشما چه جوری ساآره، مثالً می
 چه جالبه.  -

 موها چه جوری ساخته شدن، بدن چه جوری ساخته شده. 
 گيری؟بازی هارو چه جوری می -

اون کاسبرنتومو از بابام گرفتم، اون برنامه... بازيا رو هم از پسر عموم گرفتم و اين اتوبوس سازی رو 
 هم که از مامانم گرفتم.

 کنی؟   ی مامان و بابات هم بازی میکنی يا با گوشتاپت بازی میفقط با لپ -
 نه، يه بازی هم هست، مثالً توی گوشی مامانم يه چيزيه، جواب سواله... بايد اونو حل کنی.

 هايی داری؟چه بازی -
 يه ماشين بازيه... .

 خوب؟ -
ای هست، يه ماشين بوگاتی هست توش خب، بايد براش شکل بسازی، مثالً همه يه ماشين بازی

ای هست، بايد اونو بذاری وسطش خب، بعد هر چی الستيک ی بوگاتیپاک شده خب، يه صفحهچيزاش 
 خوای توش بذاری.می

 مدلش رو بايد عوض کنی؟ -
 ده. آره مدلش، مثالً اگر جايی ماشينه رو درست طراحی کنی، يه ماشين ديگه بهت می

 رو دوست داری؟ هاماشين -
 ی فورماش رو دوست دارم. آره، همه

 کالً اتاق من، کالً اتاق من اليتينگ مک کوئينه با کلش. 
 مک کوئينه؟ -

 کوئينه. آره کلش، ديواراش هم مک
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 کنيد؟بينيد، بعد ميايد واقعيش رو درست میمی تاپها رو از لپهای اينبعد طرح -
ريم تو پارکا... کنيم، میتاپ نگاه میه، از لپهاش رو ميارمن لپ تاپمو ميارم، پسر عموم وسيله

عدش ريم اونجا، بگه بيا اينجا، میهامون نزديک نيست، يه پارکی پسر عموم اينا دارن، بعدش میخونه
 «.کنيمطرحه رو درست می

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های فکری پژوهش بيانگر آن است که وقتی به کودکان بازی از سوی ديگر مطالعات ميدانی گروه  

ها ابزار رضايت شود، کودکان از انجام اين بازیياد داده شده، نظر کودکان راجع به بازی پرسيده می
 :استای در همين جهت ساله، حاوی نمونه 4کنند. مصاحبه با آالی می

 های جديد بريزی؟دوست داری توی تبلتت، بازی -»
 بله.

 های جديد رو ياد بگيری و بازی کنی؟پس خاله دوست داری بازی -
 آره.

 اآلن من گوشيم رو بهت بدم، دوست داری بازی کنی؟ مثالً -
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 لند را به آال دادم و او شروع به بازی کردن کرد(.ی مربی مهد، بازی مچاوهوم )با اجازه
 دونی بازيش چه جوری هست؟خاله می -

 نوچ.
 يادت بدم؟ خوایمی -

اوهوم )ببين خاله، اينجا رو ببين، مثالً اين دو تا رو بايد با هم عوض کنی، اونايی که رنگشون مثل 
هم هست، بغل هم، بايد با همديگه باشن. بزن رو صفحه خاله. آهان، آره همين جوری. آره، يکی ديگه 

ارنجی اينجا مثالً بايد جای سفيد و نرنگ هستن رو بگذاری کنار همديگه، ببين هايی که همبزن. بايد اون
ی گوشی براش توضيح دادم و آال بازی را ياد رو با هم عوض کنی، باالخره من بازی را از روی صفحه

 گرفت(.
 خاله بازی رو دوست داری؟ -

 آره.
 برنده شدی عزيزم، دوستش داشتی؟ -

 اوهوم.
 های تبلتت رو؟دوست داری يا بازی تربيشاين بازی رو  -
  «. دوست داشتم تربيشين رو ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ها، ها بر افزايش يا کاهش خالقيت کودکان کاربر فناوریمطالعات انجام شده در ارتباط با تأثير فناوری
های انجام شده در اين زمينه، تأکيد دارند حکايت از نتايج متفاوتی دارد، به اين معنا که غالب پژوهش

افزايد ردن کودکان میهای ارتباطی جديد بر ميزان خالقيت و خالق عمل ککه کاربری از فناوری

ها از سويی با ارايه انبوهی از اطالعات به زيرا فناوری (،2414و همکاران،  2پيک، مک2449، 1)اوهارا

 های گسترده برای کودک )نظير توليد موسيقی،کودکان کاربر و از سوی ديگر به دليل ايجاد امکان عمل
باطی های ارتتکميل داستان و مانند آن(، شرايط مناسبی برای خالق عمل کردن کودکان کاربر فناوری

                                                           
1. O'Hara, M. 

2. McPake, J. 
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ها ياد ها برخالقيت کودکان کاربر فناوریما معدودی از مقاالت از اثر منفی فناوریآورد، اجديد پديد می

ها فرصتی برای خالق عمل کردن آنان در محيط زيرا فناوری (2440، 2و کريستی 1)جانسونکنند می

 گذارند.بيرون باقی می
 کان در حد اندکی ازپذير است که اگر کودرسد حل تعارض اخير به اين صورت امکاناما به نظر می

ت ها و فعاليها نشوند، در جريان کاربری توامان از فناوریها برخوردار باشند و غرق کاربری از آنفناوری
تر عمل کنند، اما اگر کودکان به شکل افراطی به کاربری توانند خالقخالق و سازنده در جهان بيرون، می

ساختن آنان به خود، امکان کاربری بهينه و مناسب را از آنان ها با مسحور ها بپردازند، فناوریاز فناوری
سلب کرده، با وابسته کردن کودکان و يا ايجاد ترس، اضطراب، احساس بدشکلی بدنی و مانند آن در 

تواند به منکوب کردن خالقيت آنان کودکان، در عمل در مسير رشد و تعالی آنان مانع پديد آورده، می
ساله، مصاديقی در همين جهت به  4ساله و سروش  5ای انجام شده با اميرحسين هبينجامند. مصاحبه

 دهند:دست می
 دی يا نه؟میگيری و انجام ها ياد میشه رو از بازیمیهايی که باعث ناراحتی ديگران کار -»

 نه.
 ها بلدی چيزی درست کنی؟با دور ريختنی -

 بله.
 تونی درست کنی؟میچی  -

 «.ر، تفنگ، چاقو، سوزنشمشي
س ما بچه بوديم چون تبلت نبود با دوستام خاله بازيای جديد و پلي بلد نيستين بازی جديد بسازين؟ -»
 ؟جوری نيستين شما اين ،وصلمون سر نرهح ،ختيمساای جديد میهبازی
 «.تبلت داريم ديگه ،بلد نيستيم ،نه

های ديجيتال کار او را حد و حصر از بازیکاربری بیآيد، گونه که از مصاحبه اميرحسين برمیهمان
 کند. کشی فکر نمیبه جايی رسانده است که اميرحسين ديگر به چيزی جز اسلحه و اسلحه

های فيزيکی خود در جهان بيرون ياد سروش نيز در جريان مصاحبه خويش از محدود شدن فعاليت
فعاليت و عملکرد خالق وی )و کودکان مشابه کند که اين مسأله خود به خود متضمن محدوديت می

 . هستندوی( 
های باربی خودش به نوعی از محدود شدن ساله هم در مصاحبه خود با اشاره به عروسک 4فاطمه 

 کند:هايش ياد میخالقيت خود در آرايش عروسک
 باربی داری؟ چه قدرفاطمه خانم  -»

 من يه کمد پر باربی دارم!

                                                           
1. Johnson, J. 

2. Christie, J. 
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 ن قدر باربی رو دوست داری؟فاطمه خانم چرا اي -
 «.تونم موهاشون رو رنگ کنم، بعد باهاش خيلی بازی کنمآخه من می

ی در هستند که به نوع اوير زير نيز توليداتی با عنوان الک ناخن خالق )دست يا پا( و مانند آنتص
 نند:کعمل می مبتذلی نظير آرايش خويش( خالقيت کودک در مسايل سوق دادنجهت هدايت )و البته 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ساله 5گردد. مادر افشين گر میزا جلوهدر برخی از موارد هم عملکرد به ظاهر خالق کودکان آسيب
 داشت:در همين ارتباط بيان می

بل تر از قهاش خالقهای اسپايدرمن خيلی پرتحرک شده و توی بازیافشين بعد از ديدن کارتون»
هوا روی پدرش بعضی از کارهاش هم خيلی خطرناک شدن، مثالً دو روز پيش بیکنه، ولی هم عمل می

 «.پريده بود و پدرش رو ترسونده بود
حکايت از آن دارد که بعضی از کودکان در مواجهه  04نسل دهه های انجام شده با کودکان مصاحبه

 برند، به اينت خود سود میها در جهت تحقق منوياها به شکل خالقی عمل کرده، از فناوریبا فناوری
معنا که کودکان اخير که سواد خواندن و نوشتن را ندارند، گاهی در جريان ارتباط با يکديگر از طريق 

های تماس حاصل کرده، به اين ترتيب بر محدوديتبا هم  ارسال صوت و يا ارسال شکلک )استيکر(،
 ارسال چندين اسکرين شات )مثالً از چگونگی کنند. در موارد ديگری کودکان باارتباطی خويش غلبه می

 نند.کنصب يک برنامه(، در عمل به راهنمايی دوستانشان پرداخته، برای حل مشکالت فنی آنان اقدام می



  194 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 سازی )دانلود( بازی،دادند که آنان برای پيادهکودکان ديگری در جريان مصاحبه خويش گزارش می
خود را  های مورد عالقهی گزينه دانلود، بدون نياز به نگارش، بازیبا استفاده از تصاوير و انتخاب پياپ

جوی مورد وکنند. به همين ترتيب برخی از کودکان با استفاده از بلندگوی گوگل، جستسازی میپياده
 دهند.نياز خود را بدون استفاده از نوشتن انجام می

ارتباط صوتی خويش با دوستانشان ياد  های خود ازساله، در مصاحبه 4ساله و ابراهيم  5ويونای 
 اند:کرده
 خوندن و نوشتن بلدی؟ -»

 ها.زنه رو نشانهگم... مياد مینه، به بابام می
 گيری؟هات تماس میچه جوری با دوست -

زنم که چيزی بنويسم که... از دهد( رو اونا نمیگيرد و به شکل عملی نشانم می)گوشی را از من می
 «.کنمبت میزنم صحاينا می

 دونی تلگرام چيه؟می -»
 آره.

 کی تلگرام داره؟ -
 .بابام

 تو نداری؟ -
 .ولی بايد بريزم ،من نه

 چرا بايد بريزی؟ -
 .آخه ندارم

 بازيه؟ ،ای هست که بايد بريزیچه برنامه خوب مگه -
 .زننحرف میبا هم  مثالً نه بازی که نيست.

 خوب تو مگه سواد داری؟ -
 «.صدا هم فرستادشه خب می
های ساله، از ارتباط خويش با دوستانشان برمبنای ارسال شکلک )استيکر( 4ساله و ابراهيم  5/5هلنای 

 اند:مختلف سخن گفته
شه کرد؟ديگه با تلگرام چه کار می -»

 بعدش گريه يعنی مثالً ،فرستنيه دونه گريه می ،ره، ناراحتهاکسی خدای نکرده بارد شه مثالًمی
ناراحتن.

آره؟ ،من ناراحتم که يعنی مثالً -
کی بعد ي .چون که يه بچه داره ،ناراحته که بچه داره ،اسم مامانم سميراست، خالم باردار شده مثالً .آره

 ی نوزاد.بچهدو تا  ،شنمیدو تا  وقت م بياد اوناهديگ
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 پس استيکرا برای چی هستن؟ -
 «.ديگه، برا اين که بگيم بوست کردمبرای اين که بگن ناراحتيم يا خوشحال 

 دونی چيه؟تلگرام می -»
 آره.

 يه تلگرام؟چه طور -
فرستم، آره، بعد اونا رو میاستيکر می زنم، بعد يه عالمهرم اون پايين اون صورت رو میببين مثالً می

 اون قدررر استيکر با حالی داره.
 مثالً چه استيکرهايی؟ -

 «.بعد ماشينو اينا يا مثالً اون جوجه که قلب دستشهخنده، استيکر خرسو که می
های الزم، طرز شاتداشت، دوست او با ارسال اسکرينساله هم در مصاحبه خويش بيان می 4صادق 

 دهد.سازی يا رفع مشکل فنی پيش آمده برای او را به وی ياد میپياده
ها بدون نياز به نگارش نام ازی بازیسهای خويش از پيادهساله نيز در مصاحبه 4روژينا و هيراد 

 اند:ها، به شرح زير ياد کردهبازی
 کنی؟هات رو از کجا دانلود میخاله گفتی بازی -»

زنم، بازياشو مياره، بعد يکی ده. من دکمه دکمه میاز اونجايی که عکسای بازی رو بهمون نشون می
 «.ارهکنم. دوتام انتخاب کنی، هيچ اشکالی نديکی انتخاب می

 کنی؟... هيراد رو تبلتت هم همين طوری آن الين بازی می -»
 کند(.آيد و روی ميز بغل شروع به کار می)مادرش پيش ما می

 کنه! ره گوگل پلی، بازی دانلود میتا بازی داره، می 244مادر: نه، 
 سره تو بازاره!بازار! يک

 مگه هيراد بلده تايپ کنه؟ -
 «.کنهزنه بازی بعدی، بازی بعدی، هی دانلود میگيره، هی میمیمادرش: نه، يه بازی 

ساله، خاطرنشان  4ساله از کاربری خويش از برنامه ارسال فايل ياد کرده و اميرحسين  4آسنای 
 آيد:سازد، او با استفاده از بلندگوی گوگل، بر ناتوانی خود در نگارش فايق میمی

 هايی دارن؟هات چه بازیدوست -»
 کنم.دونم، فقط با مال خودم بازی میینم
 يعنی بازی برای هم نفرستاديد؟ -

 فرستم فقط.آره، من براشون می
 تاحاال برای کسی بازی فرستادی؟

 آره.
 با چی؟ -
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 با زاپيا.
 ی؟چه طور -

 زنی، مياد. شو میآسونه، دکمه
 ؟چه شکليهزاپيا  -

 کشد(.)در هوا کلمه زد انگليسی را به شکل برعکس می

 
 

 
 
 
 
بابام واسم ايمو نصب کرد تا وقتی رفت مسافرت، با هم تصويری يعنی ديدنی حرف بزنيم، خودمم »

 کنم.کنم يا سرچ میها رو از بازار دانلود میبعضی برنامه
 کنی؟ی سرچ میچه طور -

يزی رو که چ زنم رو بلندگو، اسم اونرم تو اينترنت تبلتم، کنار گوگل عکس يه بلندگو کشيده میمی
 گم واسم مياره .خوام رو میمی

 کنی؟چه چيزهايی رو سرچ می تربيش -
 «.های ديگهدار، برنامه کودک، عکستن، فيلم جنگی، عکس خندهبن

های ارتباطی جديد، محتوای در کاربری از فناوری 04نسل دهه گذشته از عملکرد خالق کودکان 
مانند تبلت، تلفن همراه و رايانه، ممکن است مناسب يا نامناسب  هايیمورد استفاده کودکان از فناوری

ها و اوليای فرهنگی کودکان در سطح جامعه، با باشند. به اين معنا که اگر اوليا، اوليای مهدکودک
های مناسب را در دسترس کودکان قرار دهند، در اين صورت های فرهنگی الزم، محتوابسترسازی

 ،رشد علمی، فرهنگی و عملکرد خالق کودک را فراهم خواهد آورد. تصوير زيرهای اخير موجبات محتو
ی داشت، سونيک خيلساله از سونيک است. عرفان پس از تهيه نقاشی خودش بيان می 0نقاشی عرفان 

 خوام مثل سونيک برنده بشم وشه! منم میکنه و برنده میزرنگه و هميشه يه راهی برای فرار پيدا می
 اول بشم.
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اگر بسترسازی فرهنگی الزم در جهت کاربری از محتويات موجود در فضای مجازی صورت نپذيرد، 
 ها، در عمل گردابی فراروینگار و مانند آنآنگاه کاربری نامناسب کودک از محتويات پرخشونت يا هرزه

دليل درگير کردن وی با های کودک را نيز به آورد که نجات از آن دشوار بوده، خالقيتکودک پديد می
انبوهی از مشکالت، بر باد خواهد داد. کودکان خردسالی که به دليل وابسته شدن به تبلت يا تلفن همراه 

اند، مصاديق بارزی از اين امر را به مواردی مانند چاقی، بدخوابی، ترس، اضطراب و نظاير آن مبتال شده
 دهند.در معرض ديد قرار می

در امر کارآفرينی فرزند بايد مورد تأکيد خاص قرار گيرد، ترسيم افق نهايی کارآفرينی ای که آخرين نکته
ت، اما در تر استر و بيشهای خودمدار، غايت کارآفرينی کسب سود بيشاست، به اين معنا که در عرف انسان

 کارآفرينی کسب پندارند، غايتهايی که خود را در برابر جمع و جامعه جهانی خويش مسوول میعرف انسان
تر فرد کارآفرين به جامعه و جامعه جهانی و عوامل زيست محيطی پول نبوده، غايت خدمت هر چه بيش

 گرا است.های دينی و معنويتخودش است که بالطبع اين افق، افقی انسانی و مورد عنايت ديدگاه
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 كودكان اتتفریح و سرگرمی در تحول بروز -2-19

تا افراد  ها و از کودکان گرفتههايی است که از حيوانات گرفته تا انسانو تفريح، از فرايند سرگرمی، بازی
 کند.سال، همه را درگير خود کرده و میبزرگ
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های اساسی که های متعددی که در مورد سرگرمی و بازی وجود دارد، شاخصهپردازیگذشته از نظريه
هدف بودن بازی، ارتجالی يا به طور عمده ناظر بر بیاند، رفی کردهشناسان در تعريف بازی معروان

خودجوش بودن، رفع خستگی، متضمن لذّت بودن، برخورداری از جنبه تمرينی، رمزی و فکری بودن 
 ها است.بازی و نظاير آن

ند، اای برای سرگرمی اقشار مختلف سنی فراهم آوردههای گستردهها امکان عملپيشرفت فناوری
ای ههای ميدانی انجام شده داللت بر آن دارد که کودکان پيش دبستانی در برخورد با فناوریبررسی

فور و رايانه، از امکاناتی نظير نقاشی کردن، ديدن گالری عکس، ديدن اسارتباطی جديد نظير تبلت، پی
رخی از ری ارتباط، بکليپ و فيلم، شنيدن موسيقی، عکاسی کردن، ويرايش ابتدايی تصاوير، برقرا

برند که البته مقوله بازی، های اجتماعی سود میهای رسمی و غيررسمی، بازی و ورود در شبکهآموزش
مضاف بر آن چه از آن ياد شد،  گفته برخوردار است.تری در مجموعه پيشو عمده تربيشاز سهم 

ا ايجاد کوشند تا بمتفاوت و متنوع میهای های تبليغاتی غرب با طرح سوژهدار دستگاهريزی جهتبرنامه
ه اش دور ساخته، وی را بهای رايج در جامعهها و سرگرمیتغيير در ذائقه کودکان ايرانی، آنان را از تفريح

های جديدی نظير جادوگربازی، پرنسس بازی، هيوال بازی و مانند ها و سرگرمیسمت و سوی تفريح
 اند.ود حکايت از آن دارند که در اين امر نيز موفق ظاهر شدهها سوق دهند که شواهد ميدانی موجآن

و جمعی  در اشکال عملیها، تر بازیهای پيشرفته و ارتباطی به مقوله بازی، بيشپيش از توجه فناوری
های ارتباطی جديد به مقوله بازی و سرگرمی، تحوالت قابل گرفتند، اما پس از توجه فناوریانجام می

 پديد آمده است.ها رصه بازیتأملی در ع

، 1اریهای آتهای ارتباطی به مقوله بازی و سرگرمی، مقوله اخير در ابتدا در دستگاهبا توجه فناوری

، رايانه و در سه دهه اخير، در تلفن همراه مطرح گرديده و از اهميت روزافزونی 4استيشن، پلی3، سگا2ميکرو

 نيز برخوردار شده است.
هايی که روی تلفن همراه قابل نصب باشند، طی چند دهه اخير آغاز و به رشد قابل بازیطراحی 

 توجهی رسيده است.

، 5های نکستلشد، و به جز گوشیها نصب میها از پيش روی گوشی، تقريباً همه بازی2442تا سال 

های اما با پيشرفت ( بازی برای تلفن همراه نبود.6گوشی ديگری قادر به پياده و نصب کردن )دانلود

های مختلف و توانايی پذيرش چند بازيکن بدون ها از سايتبعدی، نه تنها امروزه امکان پياده کردن بازی

                                                           
1. Atari  

2. Micro 

3. Sega 

4. Play station 
5. Nextel  

6. Download 
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زديک، های آينده نهای تلفن همراه وجود دارد، بلکه با پيشرفتديگر، روی گوشیارتباط سيمی با يک
 (.1494شود )منطقی، بينی میيشهای تلفن همراه به صورت گرافيک سه بُعدی پتحقق بازی

که گرا، به شبهای ارتباطی پيشرفته و همهای تلفن همراه با استفاده از فناوریدر حال حاضر بازی
 تواند با دوستان، افراد غريبه يا افراد دور و نزديک، دست به بازی بزند.متصل بوده، کاربر می

ر حال پيشرفت هستند و کاربران تلفن همراه با های همراه نيز همواره دای تلفنهای رايانهبازی
 اند، مواجههايی که تازه به بازار عرضه شدههای جديدتری روی گوشیگذشت زمان، روز به روز با بازی

و آنان  های قبلی برخوردارندهای اخير از سطح صوتی و گرافيکی باالتری نسبت به بازیشوند، بازیمی
 های بيشتر و جديدتری دريافت دارند.نت، بازیتوانند با اتصال به اينترمی

بازی کودکان در فضای مجازی از سطوح مختلفی برخوردار است. در نخستين سطح برخورد کودکان 
ر(، قادر به تبا اتکا و کمک اوليا )و يا خواهر و برادر بزرگ خردسالهای پيشرفته، غالباً کودکان با فناوری

فته، گشوند، اما به سرعت با ياد گرفتن طرز کار وسايل پيشلت يا رايانه میهای گوشی، تباستفاده از بازی
 تر، قادر به انجام بازی با تبلت، گوشی يا رايانه خواهند بود.فارغ از افراد بزرگ

های پرورشی )پرورش حيوان يا فرزند مجازی(، آرايشی و مبتنی تر دختران به بازیدر سطوح پيشرفته
ما گردند، اهای رقابتی، پرخشونت و جنگی، زامبی، ورزشی و پرهيجان میجه بازیبر مد و پسران متو

مدار و هيجان شديدی است که در های مادی، فردگرايانه، لذّتها، ارزشوجه مشترک هر دوی اين بازی
 ها نهفته است. بطن آن

 
 

 
 
 
 
 

و پرورشی خود به شرح زير ياد های دخترانه های خود از بازیدر مصاحبه ،ساله 4نگار و سارينای 
 اند:کرده
 کنيد؟ هايی میخوب با آتنا چه بازی -«

يه بازی هست که من و آتنا تو کامپيوترمون داريم، بايد تو مغازه کيک و بستنی درست کنی، بدی به 
 آدما. 
 کنيد؟ خوب، فقط همين بازی رو می -

، ذاره اون رو بازی کنيمنی، ولی آتنا نمیای هم هست که بايد پرنسس درست کهای ديگهيه بازی
 خواد کيک درست کنيم.همش می

 خوب. -
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 کنه.شم اون واسم الزانيا درست میهمين، بعضی وقتام من مهمون آتنا می
 اِ چه طوری، مگه بلده؟  -

 .«مثالً ديگه، الزانيای واقعی که نه
 هايی داری؟سارينا خانم تو چه بازی -»

 گه ماما. بعد ديگه يه چيزیکنم، بعد به خارجی میگی میاس، ازش مراقبت بچهبچهدونم ااام يه نمی
زنی رو می 1ايه، بايد نقاشی کنی، ها، بعد يه چيزی هم هست، دکمهدوه، نبايد بخوره به ماشيندارم می

ها رو بازی نکنی، بعد مثالً يه خانم يا عروس و داماد مياد بايد رنگشون کنی، بعد ديگه هميو نقاشی می
 دارم. 

 گی يعنی چی؟مراقبت بچه -
 يعنی مواظب بچه باشی، بهش شير بدی، ببريش حموم، بهش غذا بدی، لباسش رو عوض کنی.

 تو دوست داری از بچه مراقبت کنی؟ -

 بله.
 چرا؟ -

 .«تربيت هستن و دخترای خوبينخب چون با

ها دارد که به اين بازیپسرانه، اظهار میهای ساله هم به دليل پرخشونت بودن بازی 4بِرسين 
 ای ندارد:عالقه
 های پسرونه رو دوست داری؟برسين خانم تو کارتون -»

 نه زياد.
 چرا دوستشون نداری؟ -

 .«چون بزن بزنيه
هايی که به محدوده سنی های پرزدوخورد و حتی بازیساله، در مصاحبه خود از انجام بازی 4محمد 

 دارند، ياد کرده است: سال تعلق 19باالی 
 دوست داری يا کارتون؟فيلم  تربيش -»

 .ولی کارتونم دوست دارم ،دوست دارم تربيشفيلم 

  کنی؟بازی میهم با تبلت يا گوشی  -

 .استيشن دارمپلی ،تبلت ندارم

 کنی؟می هايیبازی هچاون  با -

 .تفنگ بازی ،بوکس ،کشتی کج ،بزن بزن

 گی؟می نم و بهر هاتاسم بازی -

 .من هم دارمبت ،ديگه بوکس هارلی کويين ،تام رايدر

 گی؟کم از بازی تام رايدر برام میه ي -



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل104

 ،موجودات ترسناک ميان ،بره دنبال باباش ،ره باالخره میصاز  ،کشهرو می همون دختره که آدم بدا

 .1«زنه تا بميرنقدر بهشون تير می نوکوپتر مياد اهلی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ی پرورشی، هاهای رقابتی و پرخشونت و دختران متمايل به بازیدر اينجا الزم به ذکر است که اگرچه غالباً پسران متوجه بازی .1

است متضمن اثرات مثبت يا منفی برای ای و آرايشی هستند، ولی در اين ميان استثناهايی هم وجود دارد که ممکن تغذيه
 کاربران خود باشد )که در عناوين بعد اين مسأله مورد بحث قرار گرفته است(.

 دهد، به شرح زير ياد کرده است:ساله، در مصاحبه خود از سرگرم شدن با يک بازی پرورشی که انجام می 4شاهين 
 چه جوريه؟ ... خوب يه بازی ديگه هم گفتی هست به اسم پو. اون -»

خری، ری براش میخواد، میکنی، مثالً هر کاغذ ديواری میهاش توپ بازی میری باشوريش، میدی، بعد میبهش غذا می
 کنيم.ای کم رنگ، اما ما رنگشو عوض میايه. قهوهخری. ببين رنگ اصليش قهوهدارو براش می

 کنی؟يعنی تو ازش مواظبت می -

ده، بايد کنی، بزرگ شد ديگه مزه نمی، بچهه کوچولوئه، بايد همه کاراشو بکنی، بعد بزرگش میريزيشاولش که بازيشو می
 پاکش کنی يه بازی ديگه بريزی.

 کنی، دوستش داری؟پس وقتی پو بچه هست، به خاطر کارهايی که واسش می -

روزه،  ايد براش بخری تا خوب بشه. تو يهبايد براش لباس پو بخری، بعضی وقتا مريضه، يه چيزی بايد بذاری تو دهنش، غذا ب
 کنی. اونو خوب می

 فهمی که مريضه و بايد براش اين کارها رو بکنی؟بعد از کجا می -

دی ری تو اون جايی که دارو هست، دارو میشه، بعد میشه، کم میهايی هست، اونا وقتی پو مريض میببين باالش يه چارخونه
شه و های ديگه هست که اگه گرسنه بشه، اونا خالی میشه. واسه غذاشم يه چارخونهها پر میهخوره، اون چارخونبهش می

 «. شهدی، پر میوقتی بهش غذا می
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را  های ديجيتال آشنا شده و کاربری معنادار از آنسالگی با بازی 2کودکان خيلی زود و از حدود 
های ساده است که طی آن کاربر بايد به ای از بازیهای همرنگ، نمونهکنند. بازی شکالتشروع می

 های همرنگ در کنار هم اقدام ورزد:چيدن شکالت

 

 
 
 
 
 

 صورت پذيرفته است: ،ساله 4 مصاحبه زير با مادر سلنای
 کنه؟سلنا با کامپيوتر هم بازی می -»

 کنه.با کامپيوتر فقط کاله قرمزی بازی می
 بازيش چه طوری هست؟ -

 کنه، نبايدم به موانع برخورد کنهدوئه، پول جمع میاين طوريه که کاله قرمزی می
 تونه خودش بازی رو بياره؟می -

 ارم.رم براش ميتونه بياره، خودش من میکنه، ولی نمینه، روشنش میزی کامپيوتر رو مینه دکمه
 کنه؟فقط کاله قرمزی رو بازی می -

 کنه.آره فقط اون، ولی فيلم و عکسای خودشم نگاه می
 تونه بياره؟اون رو چی، خودش نمی -

الً بره عکسا يا مثتونه بياره من براش ميارم، فقط بهش ياد دادم که بزنه بره جلو نه اونم خودش نمی
 «.توی يه فايل ديگه بياره، عکس ديگه چيزی بلد نيست

ای يا جنگی، ديدن عکس، کليپ و فيلم، گوش کردن آهنگ های آرايشی، تغذيهانجام نقاشی، بازی
در ارتباط با تبلت و  04نسل دهه های کودکان ها و سرگرمیها، بخشی از بازیتهيه عکس و نظاير آن

 دهد.را تشکيل میتلفن همراه 
های ارتباطی جديد، چنين اش از فناوریساله 4ساله هم در مصاحبه خود از کاربری برادر  11ترانه 

 کرد:ياد می
 ترانه خانم، تو خواهر و برادر هم داری؟  -» 

 آره، يه داداش دارم که کوچيکه!
 اسمش چيه؟ -

 اسمش ماهانه!

http://getandroid.ir/download/game/puzzle/2142-Cookie-Jam.html
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 چند سالشه؟ -
 سه سالشه!

 کنه؟م با شما بازی میآخی عزيزم. اون -
 کنم.آخه کوچيکه، بلد نيست بازی کنه، بعضی وقتا من باهاش بازی می

 کنی؟هايی با اون میآفرين چه خواهر مهربونی. چه بازی -
ه گشه، الکی میاون دوس داره همش بيفته دنبال من و من رو بگيره، بعضی وقتا هم پليس می

 کشه، هههه!کيوکيو، مثالً منو می
 کنه؟آخی، چه جالب و خوب. با گوشی چی، اون با گوشی هم بازی می -

آرهههههه )با تعجب( همين چند روز پيش ديديم که رفته توی دوربين گوشی و از خودش عکس 
ود و شه، رفت توی دوربينش، اونم رفته بگيره، با اين که قفل بود، آخه وقتی هم که گوشی قفله میمی

زنه، نگاه ره توی گالری و عکسا رو میاگرم گوشی باز باشه، بلده، میگرفت، از خودش عکس می
 «.کنهمی

ساله و  0برند. هستی از تبلت خودشان برای کشيدن نقاشی سود می 04نسل دهه برخی از کودکان 
 کردند:شان چنين ياد میهای خود از کشيدن نقاشی با تبلتساله در مصاحبه 4معراج 

 داری يا گوشی بازی؟ دوست تربيشنقاشی  -»
 .کشمده. با گوشی هانيه نقاشی مینقاشی دوس دارم. هلما بهم گوشی نمی

 کشی؟دفترت نقاشی نمی یتو
 .«کشمی خاله اونجا هانيه نمياد. تو دفتر نقاشی میاگه برم خونه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 قدر خوب با تبلت نقاشی کردی؟ه چ -»

ای بعد خود تبلت مقوا داره، ری تو يه صفحهداری. مینقاشی مداداشو بايد بياری. مداد رنگی هم 
 «.تونی درست کنیتونی بری توش نقاشی بکشی. چيزی هم میمی
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ساله، از گوش کردن به آهنگ از طريق تبلت و تلفن همراه خود و اوليايشان،  4ساله و آرش  5سپهراد 
 زنند:حرف می

 دی؟م گوش میه آهنگ -

 آره.

 ؟دیگوش می ايیهچه آهنگ -

 .«آهنگای خارجی ،آهنگ او مای گاد ،آهنگ ساقيا

 ده. يه چيز مثلثی هست توش آهنگای معروف ايرانی رو نشون می»
 خب؟ -

 مثالً مرتضی پاشايی معروفه. 
 عرشيا: بَه، بَه. 

 هاش رو دوست دارين؟آهنگ -
 عرشيا: من عاشقشم.

 «.ی آهنگاشو دارم، ريختم تو حافظمدم، همهمن اونو گوش می تربيش
ساله هم از ديدن عکس و گرفتن سلفی با تبلت از خودشان، به عنوان  5ساله و مهراوه  4آرميتای 

 کنند:های خويش ياد میيکی از سرگرمی
 کنی؟ خوب آرميتا با گوشی بابات چه کارهايی می -»

 «.بينمعکس می دم،کنم، آهنگ گوش میبازی می
 هات توی مهد تبلت دارن؟از دوستچند تا  -»

 خيلياشون.
 کنی؟می روزی چند ساعت کاری -

 يکی دو ساعت. 
 دی؟می چه کارهايی با تبلت انجام -

 «.بازی و سلفی گرفتن و آهنگ و اينا
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عکس از تبلت و گوشی را هايی که دارند، ديدن ساله، در مصاحبه 5ساله و بهشته  5ياس و مبينای 
 اند:های خود اعالن داشتهبه عنوان يکی از سرگرمی

 اينستا هم داريد؟ -»
 ياس: آره دارم من.

 مبينا: منم دارم. 
 کنيد؟با اينستا چه کار می -

 کنيم.مبينا: عکس مردمو نگاه می
 يه؟چه طوراينستا  -

 ياس: مثه بازيای تکنولوژيه.
 يعنی؟ يهچه طوربازی تکنولوژی  -

 «.کننفهمی چه کار میزنی و میری توشون با مردم حرف میمبينا: می
 هات چی؟ اونا هم گوشی دارن؟دوست -»

 آره.
 هاشون گوشی دارن؟ کدوم -

 فاطمه، مريم.
 فاطمه و مريم تلگرام دارن؟ -

 نه.
 کنند؟هاشون چه کار میپس با گوشی -

 «.بيننکنن، عکس میبازی می
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 شمرد.های مهم خويش برمیساله نيز ديدن کليپ، انيميشن و فيلم را از سرگرمی 4نيمای 
 بينی؟میرو هايی چه شبکه -»

فيلم  ،رم تو همون آپاراتن میاآل ،پاکش کردم .کنهاما ديدم کار نمی ،ن برنامه تلوزيونشو ريختماآل
 بينم.می

 ديگه بازی نکن؟ ،بعد مامانتم مياد بهت بگه بسه -
 .بينمرم تو آپارات فيلم ببينم، بعد فيلمای کودکانه مینه. يا حداقل شبا نمی

 ؟، چه جوری هستندبينیايی که میهفيلم -
 «.ل با عروسکه. مثالً يه دو سه تا فيلم کارتونه انيميشنمَلمثالً مثل مَ

ن همراه خودشان برای ارتقای اطالعات برخی از کودکان )با تشويق اوليا و اطرافيان( از تبلت يا تلف
 برند.عمومی خودشان سود می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

داری برای تثبيت و تعميق بيش از پيش الگوها در اذهان کاربران خردسال، دست به تهيه نظام سرمايه
ها ايیپويانمها و های ديجيتال، کارتونهای منتسب به الگوهای مطرح شده در بازیانبوهی از اسباب بازی

 هند:دها اختصاص میها قسمت ديگری از وقت خود را به بازی با آنزده است که کودکان با استقبال از آن
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ها های اجتماعی و سرگرم شدن در آنها در جهت سر زدن به شبکهبعضی از کودکان هم از فناوری
برد. قسمتی از از تلفن همراه خودش در جهت سرگرمی خود سود میساله نيز  4اند. گلناز ياد کرده

 مصاحبه گلناز در همين ارتباط به شرح زير است:
 مامانتون گفت شما گوشی دارين! -»

 بله!
 آپ روش نصبه؟تلگرام و واتس -

 آپ نه... تلگرامو دارم!واتس
 شه کرد؟ها میهايی از اين شبکهچه استفاده -

تماس تصويری... پست گذاشتن... اليک کردن... چت کردن... فيلم دادن و گرفتن... خيـــلی کارا... 
 و اينا ديگه.
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 اين کارها در کل به نظرت خوبه يا نه؟ -
 بله خوبه.

 يعنی چی؟ -
 .«کنهشه، بازی میمی زنه، دوستشه... با بقيه حرف میشه... اطالعات آدم زياد میآدم سرگرم می

اده های ارتباطی جديد، استفين کاربری کودکان کاربر فناوریتربيشآن ياد شد،  گونه که ازاما همان
 دهند. اظهارات تنی چند ازفور، تلفن همراه و رايانه انجام میاسهايی است که توسط تبلت، پیاز بازی

 هايشان به قرار زير است:کودکان مهد کودک در مصاحبه
 کنی؟کار میه چ ،ری خونهاز مهد میهلما  -»

 .کنمبا دوستام بازی می
 يی؟هاچه جور باز -

 . ساله( 5)هلما، « کنيمرو آرايش میه با دوستام همديگ يا خاله بازی مثالً
 ؟داری هايیچه بازی -»

 .ساله( 4)رها، « کنيمپزيم. کيک درست میکنيم. ماهی میخونه تميز می
 هايی داره؟دانيال تبلت داداشت چه بازی -»

 ، دکتر بازی، مرد عنکبوتی، تفنگی، پلنگی، ببری.1بازیکانتر 

 کانتر بازی چه طوريه؟ -
 ساله(. 4)دانيال، « کشیمیزنی دشمنا رو میتفنگيه، 

 
 

 
 
 
 
 

های ديجيتال، های انجام شده در غرب حکايت از آن دارند که بازی کودکان با رسانهبرخی از پژوهش

 (.2411، 3تلرو دشه 2واقع پيشی گرفته است )اسلوتسکیهای فيزيکی آنان در جهان از بازی

های با رسانه 04نسل دهه های ديجيتال که حجم عمده ارتباط کودکان اگر در اين قسمت، بازی
هايی را که کودکان در توان بازیگيرند، مورد توجه قرار گيرند، از يک منظر کلی میجديد را در برمی

                                                           
 سال طراحی شده است.19بازی کانتر يک بازی بسيارخشن و هيجانی است که برای افراد باالی  .1

2. Slutsky, R. 

3. Deshetler 
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های های مناسب و بازیکنند، به دو قسمت بازیو رايانه دنبال میباکس تبلت، تلفن همراه، ايکس
 نامناسب تقسيم کرد.

ها، کودک با مباحثی نظير مفاهيم علمی، هايی هستند که در جريان آنهای مناسب بازیبازی
های فردی و اجتماعی، افزايش پزشکی، ارتقای مهارتهای خالق، افزايش اطالعات بهداشتی و بازی
گردند، های پرورشی و مانند آن آشنا میهای راهبردی، آموزش روشانديشهت اجتماعی، ارتقای شناخ

هايی هستند که در روند بازی، انبوهی از مفاهيم غيرمتعارف، نظير های نامناسب، بازیاما در برابر بازی
 گردد. کارانه، خرافی و مانند آن به کودکان القا میمفاهيم پرخاشگرانه، جنسی، بزه

 هايی که مورد استفاده کودکبالطبع در صورت بسترسازی فرهنگی و نظارت دقيق اوليا روی بازی
توانند محلی برای انتقال برخی از اطالعات ضروری فردی و اجتماعی به ها میقرار دارند، اين بازی

 فراهم نگردد، در آن های ديجيتالیکودک باشند، اما اگر شرايط اخير در جريان کاربری فرزند از بازی
های ضمنی يا غيررسمی کودک، اطالعات توانند در جريان يادگيریهای نامناسب میصورت بازی

هايی نظير اضطراب، نامناسب را در ذهن کودک کاربر از خود برجای بگذارند و حتی اسباب اختالل
فراهم آورده و يا در کاهش خوابی، شب ادراری و مانند آن را برای کودک افسردگی، بدشکلی بدنی، بی

 احساس نوعدوستی کودک مؤثر واقع آمده و يا بلوغ زودرسی را برای وی رقم بزنند.
 آيند:های مناسب کودکان به شمار میهای زير، مصاديقی از بازینمونه
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ها های مناسب، تبعات مفيد اين بازیهای صورت پذيرفته با تنی چند از کودکان کاربر بازیمصاحبه
 نهد.را در آنان به معرض ديد می
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برخورد با تبلت خودش ساله است که نمودی از آموزش فعال را در  5مصاحبه زير متعلق به ريحانه 
 به معرض نمايش نهاده است:

 دوست داری يا بازی با اسباب بازی رو؟ تربيشتبلت بازی رو  -»
 اسباب بازی. 

 کردی؟زياد تبلت بازی می -
 آره از صبح تا شب... . 

 کردی؟با اينستا چه کار می -
 نوشت خواهرم، منو ريحانه يهويی.گرفتيم، میبا خواهرم عکس می

 خواهرت بلده قشنگ بنويسه؟ -
 آره خاله.

 عکس يهويی رو از کی ياد گرفته بودين؟  -
 از مامانم و خاله و دختر خاله.

 ها يادتون دادن؟اينستا رو هم اون -
 دونستن از دستشون نگاه کرديم، ياد گرفتيم... .نه، نمی

 ديگه کی مامانت گفت يه کاری رو نکنين، بهش گوش ندادين؟ -
 کنيم.گه زود بخوابين، من و خواهريم يواشکی بازی میشبا که می

 تبلتت رمز داشت؟ -
 آره با خواهرم رمز گذاشتيم. 

 چرا رمز گذاشتين؟ -
 های پسرونمون رو ببينه.که مامانم نره توش سونيک و بازی

 گه چرا برای تبلت رمز گذاشتی، رمزش رو بگو؟بعد مامانت نمی -
 کنم... .میاک تا بگه رمزشو بزن، بازی رو پ

 تلگرام داشتی؟ -
 آره. 

 زنی؟ها حرف میبا کی -
 ام و مامانم و اينا.دختر خاله

 کردی؟چه کار می -
 استيکر و ويس. 

 کردی؟ديگه چه کار می -
 «.کردمفيلم نگاه می
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های سنتی را از بازی دارد، بازیآيد، او با وجود آن که اظهار میگونه که از مصاحبه ريحانه برمیهمان
های ارتباطی فناوری دوست دارد، اما با اين همه وقتی وی در ارتباط با تربيشبا تبلت و گوشی همراه 

 کند:ها گزارش میفناوری های زير را ازگيرد، کاربریقرار می
ربری از اينستاگرام و گذاشتن اطالعات روی اينستاگرام، ها، کاريختن بازی روی تبلت، انتقال داده

ورود در فضای مجازی و تعامل با افراد غريبه و ناشناس، کاربری از منابع الکترونيکی، ديدن فيلم و تهيه 
گفته به سهم خود آغازی بر آموزش فعال ريحانه، در موارد پيشهای ارتباطی. نقاشی با تبلت و استفاده

 آيند.های ارتباطی پيشرفته به حساب میناوریف ارتباط با
های ديجيتال، با سروکله زدن با اين برخی از کودکان در جريان بازی و سروکار داشتن با رسانه

امه شوند و در ادها تعبيه شده است، آشنا میهايی که در آنها، به تدريج به انواع و اقسام کاربردرسانه
سالشان باشند که مثالً در کاربری از تلفن همراه دچار يک طرافيان بزرگتوانند حتی حالل مشکالت امی

های اخير که از منظر پياژه آموزش فعال ناميده شده و به دليل فعال اند. بالطبع يادگيریاشکال فنی شده
بودن کودک در جريان يادگيری، اوج يادگيری ممکن آدمی است، ضمن ارتقای اعتماد به نفس کودک، 

 مندی است.دهد که اين مسأله به سهم خود امر مطلوب و ارزشادگيری واقعی را به وی نشان میراه ي
 -های فکریساله، در قسمتی از مصاحبه خودشان، از انجام بازی 4اميرعلی، سينا و محمدرضای 
 اند:معمايی خود به شرح زير ياد کرده

 تبلتت چی داری؟ یاميرعلی تو تو -»
 .بازی

 ؟ايی داریهچه بازی -
 .بازی فکری هم دارم بازی جنگی، موتورسواری،

 ؟هست جوریه بازی فکريت چ ،اِ اِ -
 ايیهجوريه که کلی بايد فکر کنی،کلی کار کنی تا در آسانسور باز بشه )منظورش بازی بازی فکريه اين

 «.(ودباز شجوايز تا در بازی را دريافت رمز در جريان آن، بايد که  است
 هايی انجام بدی؟گه چه بازیمامانت بهت میبعد  -»

ايد شه... بعد تو بره يه جا قايم میکنم... مثالً يعنی اون میاوممم... آره، بعضی وقتا بازی فکری می
گيری یسوزی... هی جايزه مسوزی... اگر پيداش کنی نمیفکر کنی، پيداش کنی. اگر پيداش نکنی می

 «.تونی بزنی بترکن، جايزه از توش در بياداون فندقا میشه... با می تربيشهی فندقات 
 خوب بازی خونه چه جوريه؟ -»

 ريم تو يه خونه، بايد دنبال کليد بگرديم در اتاقا رو باز کنيم. اون همش معماست.می
 کنی؟خودت معماهاش رو حل می -

يه چيزی رو از تو اتاق پيدا ری گم مامانم بره. مثالً میآره. ولی اون جاهايی که رياضی داره رو می
 .«اس. همش همين طوريهکنی که اون جواب يه معما تو يه جای ديگهمی
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و  های فرهنگیهای مستقيم و غيرمستقيم کودکان سبب شده است که نهاداهميت بازی در آموزش
ا روی رسياسی نسبت به مقوله بازی حساس شده، سعی کنند از اين طريق، تربيت بهينه مورد نظر خود 

 کاربران بازی اعمال کنند.

دهد، با توجه ای با عنوان وضعيت بازی در استراليا گزارش می( در مقاله 2410و همکاران ) 1سامشن

مسأله که از طريق بازی بسياری از مفاهيم  به نقش و اهميت بازی در دوران کودکی و با عنايت به اين
های فردی و اجتماعی آنان مؤثر واقع آيد، سازمانی يادگيریتواند به کودکان انتقال داده شده و در می

 هايی که برای کودکان طراحی وتشکيل شده است تا روی بازی« استاندار کيفيت ملی»تحت عنوان 
 شود، نظارت داشته باشد.ارايه می

 داریهای تبليغاتی جهان سرمايهداری نيز پنهان نمانده، نهاداهميت بازی از ديد دنيای سرمايه
های مورد نظر خويش به ها، دست به انتقال ارزشها و پويانمايیها، کارتونکوشند از طريق بازیمی

های تبليغاتی اخير برای تحقق کسب سود جهان ها بزنند. به اين معنا که نهادکاربران خردسال بازی
 ایشهوی دارد، نياز به جامعهپرست و زده، تجملای مصرفداری، در عين حال که نياز به جامعهسرمايه

ا، هتر باشد و مواردی مانند تعدی به حقوق انسانگرا در آن هرچه کم رنگدارد که روابط انسانی و انسان
های انسانی در آن، مورد پذيرش نسبی کاربران قرار ها و ارزشسوءاستفاده از مردم و شکستن هنجار

ه داری را با ديدهای ظالمانه جهان سرمايهسالی خويش، رفتارها در بزرگگيرد تا کاربران خردسال بازی
دنيای  های تبليغاتیها برخورد کند. از اين رو نهادنفی و انکار نديده، با پذيرش و رضايت نسبی با آن

ها برای تحقق هدف کسب سود خويش، به ها و پويانمايیها، کارتونداری در جريان توليد بازیسرمايه
های مثبت و پويای انسانی وجود نداشته باشد و شفته نياز دارد که در آن خبری از تعاملای آجامعه

کار مواجه شدند، های هنجارشکن و بزهآن که با الگوهای خود، در عمل پس از يان بازیکودکان در جر
رگويی و وهای نوعدوستانه خويش، به شکل ذهنی هنجارشکنی و روابط مبتنی بر زبا کنار نهادن انديشه

داری جهان را های سرمايهکاری را بپذيرند تا در ادامه، با طبيعی ديدن موارد اخير، عملکرد کشوربزه
 ها، از خود پذيرش و سازگاری نشان دهد.غيرمتعارف ادراک نکرده، در برخورد با آن

وظف به بازی مهايی از کودکان کاربر بازی پرورشی پو که بايد به تربيت پو اقدام کنند، در قسمت
های ديگری از بازی بايد يا وی را آرايش کنند و يا خريد همبرگر مک دونالد برای پو بوده و در قسمت

آن که شاهد عاشق شدن و شکست عشقی پو باشند. تصاوير زير دورنمايی از القائات اين بازی را به 
 دهد:کودکان کاربر بازی نشان می

 
 
 
 

                                                           
1. Sumsion, J. 
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است، به طرح مصاديقی از های انجام شده زير که با کودکان مهد کودک صورت پذيرفته مصاحبه
ت طلبی، هنجارشکنی و يافتن ديد منفی نسبگرايی، خشونتداری، مصرفخضوع يافتن در برابر سرمايه

 پردازند.های نامناسب میبه مذهب، در اذهان کاربران بازی
 رمن ظهر عادت دارم پرنسس بازی کنم با دوستام. مثالً لباس بلند بپوشم اين چيزا و... ولی ه»... 

 شن.خوام بشم، بقيه هم میچی من می
 ويشکا خانم، تو دوست نداری بقيه شکل تو بشن؟ -

 نه. آخه پرنسس بازيه. 
 يعنی هر کسی بايد لباسش متفاوت باشه؟ -

 اممم... آيسان مثالً مياره. ياسمين مياره. اما امروز پرنسس بازی نداريم. بگم چی داريم؟
 چی داريد؟ -

 يارم ظهر.باربيام رو قراره ب

 شيد؟پوشيد، شکل پرنسسا میپرنسس بازی اينه که لباس پرنسسا رو می
آره. اآلن فرض کن من لباس بلند تنمه. زيپ داره. بلنده. آستين پفيه. بعضی وقتا آستين پفيه ساده 

 هم هست.
 پرنسس مثل کی؟ -

 مثل سيندرال. السا.
 کنيد؟پوشيد چه کار میها رو میبعد اين -

 اداشون رو در مياريم.
 کنن؟ی رفتار میچه طورها پرنسس -

 خندد(.مثالً خيلی بامزه )می
 بامزه يعنی چی؟ -

 ساله(. 4)ويشکا، « رنگيرن باال، راه میسرشونو می
های ديجيتال در ايران صورت نپذيرفته است و گذاری الزم در مورد بازیاز آنجا که توجه و سرمايه

فه رايت، برای هيچ فرد و نهادی به صرهای ديجيتالی به دليل عدم رعايت قانون کپیبازیاصوالً توليد 
 تربيشهای بومی در ايران بسيار محسوس است و های داخلی با ارزشنيست، کمبود و فقدان بازی

های خارجی هم به دليل فقدان های خارجی است. بازیها، بازیهای کودکان خردسال از بازیکاربری
سال ممنوع است،  19ای که فروش آن در غرب به افراد زير تیشوند و مثالً بازی جینظارت، تصفيه نمی

 د.زا واقع خواهند شدر ايران به سادگی در دسترس کودکان کم سن و سال قرار گرفته و بالطبع آسيب
آيد، زيرا داشت، او از رنگ سبز خوشش میدر قسمتی از مصاحبه خودش بيان می ،ساله 0محمد 

ها تأثير های مطرح شده در بازیپوشد، بنابراين وقتی کودکی حتی از رنگ لباس الگوتن رنگ سبز میبن
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ها، از نوعدوستی گرفته تا خشونت، پرخاشگری، های ضمنی بازیبپذيرد، بايد انتظار داشت که از ارزش
 ير بپذيرد.ها نيز تأثروابط نامتناسب بين دو جنس )يا هم جنس( و مانند آن

های خشن است و همان طور که مطالعات جهانی در ساله، بيانگر کاربری او از بازی 4مصاحبه آرتين 
ميز آهای خشن، او را به سوی مواردی مانند حل خشونتاند، کاربری کودک از بازیاين زمينه نشان داده

 دهد:نظاير آن سوق میآميز با جنس مخالف و مسايل فرارو، کاهش نوعدوستی، برخورد خشونت
 کنی؟با تبلت خودت چه کار می -»

 کنم.بازی می
 هايی داری؟چه بازی -

گه دستا زنه تفنگه، بعداً اونجا میاول تفنگ بازی. مثالً همون اسباب بازيا، مثالً دستامونو يه تير می
 ه گردنش.زنگيره میگه دستا باال، بعداً شمشير رو میباال، مثالً اين کالهه داره می

 بازی زنونه هم دارم.
 بازيش چه جوريه؟ -

 شن به زامبی.زنن. اونم پرنسسه. بعداً اون دخترا تبديل میاول اسباب بازی. اونا اين جوری می
 شن به زامبی؟تبديل می -

 کنن.نه، بعداً اون دخترا ميوه درست می
 ميوه؟ -

 ميره.دارم، اسمش سينيه... اونجا هم... مثالً می نخير. بعدنم اون دختر خياطيه. بعدنم يه دختر ديگه هم
 ميره؟می -

 کشه. اون آدم بدا.زنه مینه. می
 کشه؟زنه آدم بدا رو میيعنی يه دختريه که می -

نه، موشه. مثل يخی میکشه. ولی آب نمیزنه میآره، اون آدم برفيه، دختره، مثل آتش نشانه. می
 «.کنهزنه داغونش میمی

 مدار مسايل پيش رو است:ساله هم مصاديقی در جهت حل هيجان 4زير مهرداد و مهراد  اظهارات
 همونجا تفنگمو درآوردم... تيردار واقعی... تقققق... پوووفففف... تيرشو زدم... افتاد زمين!»
 يعنی تو اون رو کشتی؟ -

 آره! با کلی تير!
 مهرداد اون وقت هيچ کس کاری باهات نداشت؟ -

 نع!
 پليس دستگيرت نکرد؟ -

 نچ.
 !«.اش! فک کردن کی هستنزنی تو کلهگی سللالاام! بعد با يه دستبند گنده میپليس مياد... می
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 بينی؟تلويزيون زياد می -»
 بينم.محمدمهدی: آره، هر روز می

 بينی؟چقدر می -
 محمدمهدی: دهههه ساعت!

 کنم.میکنم، اصن شبم نگاه مهراد: منم بگم چقدر نگاه می
 کنم!محمدمهدی: منم همين طور... شبم نگاه می

 بينم!رم تلويزيون میذارم زياد، میمهراد: من صداشم می
 خوب... . -

 کنم، همه گوششون کر بشه.مهراد: اصن انقده زياد می
 شن؟ديگران ناراحت نمی -

 کنا! تفنگ درميارما!گم زر زر)!( ندی چيه؟ منم میگن، اين سیهامون ميان میمهراد: همسايه
زنم، داغونشون کنم!... بعدم با خنجر میزنم منفجرشون میمحمدمهدی: منم تفنگ دارم... می

 «.کنممی
 آميزهای هيجانهای ديگری از القائات هنجارشکن بازیساله، نمونه 4ها و شاهين اظهارات پارسا و طا

 گذارند:گيری نامناسب و منفی را به معرض ديد میبا جهت
 کنيد؟هايی رو دانلود میها و کارتونچه بازی -»

 تن.من، مرد عنکبوتی، بنبت
 دوستش داری؟ تربيشکدومش رو از همه  -

 تن رو.بن
 چرا دوستش داری؟ -

 گه.جنشه، بعد با موجودات ديگه میزنه يه موجود قوی میچون يه ساعت داره، وقتی بهش دست می
 شم.بينم که موجودات حمله کردن با ترس بيدار میشبا خوابش رو میها طاها: من بعضی وقت

 کنی؟ترسی چرا اين کارتون رو نگاه میوقتی می -

 تن خيلی پرزوره، دوست دارم مثل اون زورم زياد باشه تا کسی نتونه بهم حمله کنه.آخه بن
 کنی که قوی بشی؟خوب چه کار می -

 رم، بعد وقتی به مچم بستم، مثل اون قوی بشم.تن بخخوام يه ساعت مثل ساعت بنمی
 تن بشين؟خواين مثل بنوقتی بزرگ شدين، می -

تن بگيريم تا مثل اون قوی بشيم، بعد خوايم بزرگ که شديم بريم فضا، ازهمون ساعتای بنما می
 شه.از اون میتربيشتن رو بکشم، چون زور من بزنم بن

 يد؟کنه، اذيت میترکمهای ديگه روکه زورشون تن بچه، مثل بنها اگه شما زورتون زياد بودبچه -

 اذيت که نه، ولی بايد ما رئيس باشيم.
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 کنه؟رئيس چه کارهايی می -

 حتی از مامان باباشم اجازه ،کنه، چون خودش قويهتنهايی میهمه کاراش رو  تنبن رئيس مثل
 «.گيرهنمی

 توانند داشتههای ديجيتال می(، بر اهميت سياسی محتوايی که رسانه2449) 2و وورينين 1سندبرگ

گران در تجزيه و تحليل تاريخی که در مورد بازی و اسباب بازی دارند، اند. اين پژوهشباشند، تأکيد کرده
اختند. دهای اخذ شده پرآموزان به تحليل يافتهنفر از معلمان پيش دبستان و دانش 111پس از اخذ ديدگاه 
گران اخير، مواردی مانند افزايش رفاه، ورود زنان به زندگی اجتماعی و اقتصادی، از منظر پژوهش

والتی به ها، از جمله تحشهرنشينی، مدرنيته و سکوالريزاسيون و گسترش يافتن دامنه اثرگذاری رسانه
ان عيناً در تحوالت بازی و توآيند که در عصر حاضر قابل مشاهده است. تغييرات اخير را میشمار می

های ديجيتال در عمل تحوالت اخير را ها موجود در جامعه شاهد بود، به اين معنا که رسانهاسباب بازی
 ها رقم زده است. ها اسباب بازیها و به دنبال آندر بازی

از ساله، در راستای بحث سندبرگ و وورينين، در مصاحبه خود  4محمدحسين و متين و اميرعلی 
کاربری خويش از بازی پرندگان خشمگين )انگری بيردز( ياد کرده، نوعی از سکوالريزه شدن را به نمايش 

هايی کنند که به سوی ساختمانی با نمای نهند، زيرا در قسمتی از بازی اخير، آنان بايد دنبال خوکمی
ان بايد دست به تخريب ساختمها يابی به آناند و پرندگان خشمگين نيز برای دستمساجد پناه برده

 مزبور بزنند.
 هايی داری؟تو توی گوشيت چه بازی -»

 انگری برد، ماشين.

 
 کنی؟هايی رو از بازار دانلود میخوب، چه بازی -

 گن بازار بده، زاپيا خوبه.متين: می
 گين، منم دانلود کنم؟هاتون رو میاسم بازی -

 متين: من انگری برد)ز( دارم.

                                                           
1. Sandberg, A. 

2. Vuorinen, T. 
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 : همه هست تو بازار ديگه، هر چی هست.اميرعلی
 خوب شماها چی دوست دارين؟ بازی خوب بهم معرفی کن، من هم بازی کنم. -

 اميرعلی: تفنگ بازی دوست داری؟
 گی ببينمش؟اسمشو می -

لی پاکش ری عقب، داشتم وزنی، میاميرعلی: تفنگ بازيه با دست، يعنی نه! تفنگ بازی گوشی رو می
 «.کردم

ز های زيستی نيهای ديجيتال، متضمن برخی از آسيبنامناسب و مفرط کودکان از بازی کاربری
 هست. 

های زيستی مترتب بر های خويش از برخی از آسيبدر مصاحبه ،ساله 4ساله و حديث  0مهربان 
های ساله هم در مصاحبه خودشان، از انجام بازی 4ی اند. کيان و حسنهای ديجيتالی ياد کردهبازی

ل ها، کودکان مزبور به دليها را آشفته کرده است، اما با وجود همه اينکنند که خواب آنترسناکی ياد می
 د:ورزندهند، تأکيد میزايی که انجام میهای آسيبنبود جايگزين مناسب، بر کاربری خود از بازی

 گيره؟نمی هات دردکنی، چشممی وقتی زياد بازی -»
 سوزه.چرا، می

 بازی کن؟ ترکمب خو -
 «.رهمی حوصلممممممم سر

 بری چه حسی داری؟بازی می یحديث وقتی تو -»

 .شمخوشحال می
 کنی؟کار میه چ مثالً -

 .گيرماومممممم..... تو دلم تولد می

 شی؟خسته نمی ،کنیگوشی بازی می وقتی زياد با آهان خوبه، -

 «.گيرهگردنم درد می
 داشتم، موتوری و تفنگی بود که همکار بابام اونا رو حذف کرد.: من يه بازی حسنی»
 چرا؟ -

 دونم.: نمیحسنی
 تو موتور و بازی جنگی رو دوست داری؟ -

 : نه، بازی جنگی هم دوست دارم، بازی ترسونکی هم دوست دارم.حسنی
 بازی ترسونکی؟ -

 گه. کيان: بازی ترسناک رو می
 ارم.: نه، بازی ترسناکی دوست دحسنی

 ترسی؟مگه تو نمی -
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 ترسم.: ولی از اتاقای خودم و مامان و بابام میحسنی
 کنی؟ دوست داری؟ترسی باز بازی ترسناک میخوب از اونا می -

 ترسم.: آره، ولی از اتاق خودم و مامانم میحسنی
 ديگه راجع به چی دوست داريد صحبت کنيم؟ -

 : بازی ترسناک.حسنی
 مثل چی؟بازی ترسناک  -

 ترسم.ترسم، از اتاقای خودم می: از اتاق مامانم میحسنی
 ترسم.کيان: ولی من نمی

 بازی ترسناک نکن که اذيت بشی. خوب حسنی -
 «.: خوب آخه دوست دارمحسنی

 
   

 
 
 
 

 

های هم عرض در جهان نمايد، هماوردی جاذبهالبته نکته مهمی که در همين ارتباط تذکر آن الزم می
ار ای تربيت صحيح کودک در دستور کهای ديجيتال است. به اين معنا که وقتی در خانوادهواقع با رسانه

ها تنها سهم کوچکی از زندگی اوليا و کودک را تشکيل خواهد داد و ساير وقت فناوری قرار گرفته باشد،
ه دهند. قسمتی از مصاحبمیشود که در دنيای واقعی رخ های سنتی و يا مانند آن میکودک، صرف بازی

 ساله، در همين جهت به قرار زير است: 4کيان و اميرحسين و ويونای 
 حاال داداش دوست داری يا آبجی؟ -»

 .گه بچه بايد سالم باشهمی )مامان بزرگ( کنه مامانیفرقی نمی
 کنی؟یکار مه کيان تو اگه حوصلت سر بره چ فهمی،تر از سنت میقدر بزرگ آفرين به تو که اين -

يا اگه وقتش  ،کنهيا شاهنامه تعريف می خونه برام،يا مامانی کتاب می کنم،با مامانی تلويزيون نگاه می
 .کنمباشه با تبلتم بازی می

 ره؟ت سر میاهتو دوست داری مامانی برات کتاب بخونه يا حوصل -
 رستم يه آدم خيلی قويه که مثالً داستانای شاهنامه خيلی قشنگن، آخه مثالً ره،حوصلم سر نمی

 «.تازه سنشم خيلی زياده تونه اذيتش بکنه،هيشکی نمی
 گرفت؟چشم هات درد نمی ،کردیقدر بازی می نياتو  -»

 .گرفتسرمم درد می بعضی وقتا آره.
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 ناراحت نشدی؟ ،و پاک کردر وقتی مامانت بازيت -
 .رهآاووووم اولش 

 اآلن ناراحت نيستی؟ خوب چرا -
 «.مثله بازی فکری و اينا ،های بهتری دارماآلن بازی آخه

 کنه؟کنی، مامانت چه کار میوقتی تبلت بازی می -»
 کنه.کنه يا آرايش میآشپزی می

 بابات چی؟ -
 بابام سر کاره.

 کنه؟بابات چی، باهات بازی می -
 آره بعضی وقتا.

 بازی با بابات رو دوست داری؟ -
 «.آره. خيلی زياد

ها بازی های متعدد اينهای ديجيتالی از سويی و جذابيتنابراين با توجه بر عدم نظارت جدی بر بازیب
ند جويی و مانها، ارضای هيجان)تنوع رنگ، گرافيک عالی، ارضای حس کنجکاوی کودک، تنوع موضوع

ودک با مانند بازی کهای مناسبی های ديجيتالی با جايگزينرسد تعديل و تخفيف بازیآن(، به نظر می
 ها بر روان پاک وتوان مانع القائات مخرب برخی از بازیاوليا يا بردن کودک به پارک و نظاير آن، می

 دست نخورده کودکان شد.

 غیرمستقیم هایآموزش نقش شدن رنگ پر -2-11

 
 
 
 
 
 

 
 

 های باربی()کفش

، «کشتن برای زنان: بازی شکار و توانمندسازی زنان»ای با عنوان ( در مقاله2412) 1برتوزی

های پرطرفدار، دارای مضمون شکار و کشتن برای زنده ماندن برخی از بازی»سازد، خاطرنشان می

                                                           
1. Bertozzi, E. 
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های پرخشونت و مبتنی بر کشتار نويسد، هرچند به لحاظ تاريخی انجام بازیهستند. وی در ادامه می
يی هاشوند و به بازیهای ديجيتال میبه تدريج وارد دنيای بازی مطلوب طبع مردان است، اما زنان هم

آموزد که آنان در شرايط پرتنش، ها در عمل به زنان میپردازند. انجام اين بازیمانند شکار و کشتن می
که زنان  شودهايی از اين دست، سبب میرقابتی و تهاجمی، چگونه زنده بمانند و موفق شوند. انجام بازی

 «.ناقضات جنسيتی که در جهان بيرون برای آنان وجود دارد، غلبه کنندبر ت

 
 
 
 
 
 

کند، اتخاذ مواضع صريح فمينيستی است که بر هر فردی عيان بوده، آن چه برتوزی از آن ياد می
 گيری در برابر آن وادارد.ممکن است به سادگی افراد را به جبهه

ای به ها، القائات مورد نظر را به گونهان با اتکا به آنتوهای ديگری هم وجود دارد که میاما روش
های مشابه آن چه از آن ياد شد، در برابر آن شکل نگيرد. يکی گيریجمعيت هدف انتقال داد که جبهه

 باشد.غيررسمی يا پنهان می ها، آموزشاز اين روش
موزش را به شرح زير، تعريف پردازان آموزش غيررسمی، اين آکومبز به عنوان يکی از اولين نظريه

 کند:می
آموزش غيررسمی، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان يافته، خارج از چارچوب نظام آموزش 

 آورد.رسمی است که فرصت يادگيری را برای فرد فراهم می

 از آموزش غيررسمی ارايه کرده است، اين آموزش را آموزشی 2445در تعريفی که در سال  يونيسف،
 داند. برای تمامی سنين، و رفع نيازهای پديد آمده افراد می

 
 

 
 
 
 

 خارج از يک برنامه درسی»دانند که گران يادگيری غيررسمی را يادگيری خاصی میبرخی از پژوهش
 دهد.، رخ می«خارج از ديوارهای مدرسه»و « مستقيم

ذيرد، پدر بيرون از مدرسه صورت میورزند، در آموزش غيررسمی که معموالً محققان ديگری تأکيد می
متری مندی کبه سبب آن که محتوای آموزشی با توجه به نياز فراگيران تهيه و تدوين شده و از ساخت
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انگيزه درونی فراگيران را معطوف به خود کرده، آنان با عالقه بيشتری به اين آموزش  برخوردار است،
 پردازند.می

ن، پردازاوزش غيررسمی وجود دارد، سبب شده است که برخی از نظريههايی که در آممزايا و جذابيت
سازد، رويکرد ادغام دو آموزش رسمی و غيررسمی را در دستور کار خود قرار دهند. ريموند، خاطرنشان می

ريزی، اجرا و ارزيابی، خوديادگيری، اجازه موزان در برنامهآشخصی، مشارکت دادن دانشهای برنامه
های موزان و موارد مشابه، در نظام آموزش رسمی، تحت تأثير آموزشآوضوع به دانشانتخاب م

 (.ب 1404)منطقی، « غيررسمی، صورت پذيرفته است
تواند از طريق يک گردش علمی، بازديد، داستان، کليپ، انيميشن، فيلم، آهنگ، آموزش غيررسمی می

 ا به کسانی که مخاطب وی هستند، انتقال دهد.پوستر، عروسک و اسباب بازی و مانند آن، اطالعاتی ر

 
 

 
 
 

 

 
ا تواند از جهات مثبت گرفته تگيری ارزشی کاربران آموزش غيررسمی میآموزش اخير بسته به جهت

دهند که انگيزه فراگيری (، گزارش می2411) 2و فورتوس 1ويز -ودر منفی گسترده باشد. به عنوان مثال،

يابی واقعيت تلخ کاهش تمايل گران در چارهيابد، اين پژوهشآموزان کاهش میعلوم در دوران بلوغ دانش
سازند، با عمده کردن آموزان به مباحث علوم، روی آموزش غيررسمی تأکيد کرده، خاطرنشان میدانش

 اخير توان بر مشکلهای ارتباطی پيشرفته صورت پذيرد، میيادگيری غيررسمی که از طريق فناوری
 .فايق آمد

تواند متضمن القائاتی نامناسب و تخريبی باشد. به عنوان اما آموزش غيررسمی در موارد ديگری می
ا، ههای الگوهايی مانند باربی، برتز، السا و آنا و نظاير آنها و پويانمايیهای ديجيتالی، کارتوننمونه، بازی

ه گرايی، بگذرانی و مصرفگرايی، خوشاندامی غيرواقعی و در اوج رفاه، تجمالت، مدبا ارايه فردی با 
های اخير( را سادگی احساس بدشکلی بدنی، اضطراب و افسردگی )ناشی از نداشتن امکاناتی مشابه الگو

ای هتوانند به القای ارزشهای غير رسمی میزنند. در سطحی فراتر، يادگيریدر کودکان کاربر دامن می
ای ههای اقتصادی و سياسی گرفته تا ارزشها از ارزشارزش مختلف در کاربران دست بزنند، طيف اين

 اند.فرهنگی و اعتقادی گسترده

                                                           
1. Vedder-Weiss, D 

2. Fortus, D. 
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های ديجيتالی که کودکان پيش دبستانی ايرانی کاربر آن ها و بازیها، پويانمايیمالحظه کارتون
تند ای هسردههستند، داللت بر آن دارد که اين محتويات در غالب موارد حاوی القائات پنهان زياد و گست

. تندهسگرا و پرهوس به مخاطبان خود و در مجموع به دنبال ارايه و القای يک نظام ارزشی دنيامدار، لذّت
های شرک، باب اسفنجی، دهکده الزلو و بازی سيمز، مروج روابط عنان گسيخته به عنوان مثال، کارتون

 گرايی هستند.دوجنس و هم جنس
وش، پايی مانند نيمه ابری، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه چکمههنمايیها و پويايیکارتون

 .ستندهنفی دين يا ايجاد ترديد در دين و منجی و يا ستايش قوم يهود  در صددبا القائات عقيدتی خويش 
و ام فوکار، تهای بد، پاندای کونگهايی مانند پرندگان وحشی، خوکها و بازیها، پويانمايیکارتون

ها، يا دست به نفی رقبای سياسی غرب زده و يا به شناس و نظاير آنجری، ميکی ماس، لوک خوش
ی، هايی مانند نيمه ابرها و کارتونها، پويانمايیپردازند و سرانجام بازیستايش غرب و يا قوم يهود می

الشان، اهداف تجاری ها، ضمن ارايه سبک زندگی امريکايی به کاربران خردسباربی، پُو و نظاير آن

 .1انددونالد( را در دستور کار خود قرار دادههای غربی )مانند مکشرکت

های انجام شده با کودکان پيش دبستانی، حکايت از آن دارد که برخی از کودکان از بررسی مصاحبه
 اند.های غيررسمی و برخی از القائات منفی آن برخوردار گرديدهالقائات مثبت يادگيری

دارد، وی به دليل آن که در جريان بازی، حق کارگران را ساله، در مصاحبه خود بيان می 4سپهر 
 کرد، با شورش کارگران مواجه گرديده است:تضييع می

و خوره، ماشينا ريه بازی ريختم خببب، تو مرحله هفتشم، يه جا آسونه خب، يه جا مثالً آدما رو می»
اآلن  ره تو جايگاه خودش، بعد واست دايناسور مياره خببب، خودمش میگيره خببب، بعدخوره... میمی

 تو چيزشم، دايناسور تيرکسشم، تيرکس.
 اسم دايناسورها رو هم بلدی؟ -

 آره )با خنده(.
 هايی داری؟ديگه چه بازی -

عد بکاری، بعد گاو و گوسفندم داره، کاری، میکاری، میاس خبب، بعد اين طوری میيه دونه مزرعه
 برم تو بازار. خرمشون، بعد اونايی که خريدم خببب، میبا پواليی که جمع کردم، می

م اومده واسچند تا  من خببب، اين طوری کارخونه ساختم خب، بعد خيلی اتفاق برام افتاد، اين جوری
تومن خبب، ولی من  54دادم خبب، زده بود بودن خب، همکارای خودم بودن، بايد بهشون پول می

 خوان شورش بکنن. دونستم اينا میدادم... نمیتومن می 24بهشون 

                                                           
ی اثرات بررس»های به ترتيب در کتاب« اقتصادی»و « سياسی»، «عقيدتی»هايی با مضامين ها و پويانمايیها، کارتونمصاديق بازی1. 

ن پيش بررسی اثرات سياسی کاربری کودکا»، «همراه، ماهواره و رايانهباکس، تلفن عقيدتی کاربری کودکان پيش دبستان از تبلت، ايکس
اکس، ببررسی اثرات اقتصادی کاربری کودکان پيش دبستان از تبلت، ايکس»، «باکس، تلفن همراه، ماهواره و رايانهدبستان از تبلت، ايکس

 .اند، مورد بحث قرار گرفته«تلفن همراه، ماهواره و رايانه
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 شورش کردن؟ -
 «.داریآره کردن... بعد کارخونه رو خراب کردن ديگه، افتادم تو همون مزرعه

های ديجيتال را به شرح زير به معرض ديد يادگيری غيررسمی خويش از بازیساله نيز  5هستی 
 نهاده است:

 هات بازی کنی يا با تبلتت؟با عروسک تربيشدوست داری  -»
 کنم.هام وقتايی که تبلت دست داداشمه، بازی میبا عروسک

 کنی؟يعنی اگه تبلت باشه با تبلتت بازی می -
تی گه هسکنم، میکنه، بعد وقتی من دارم تبلت بازی میبازيای خودشو میره آره، اون وقت اون می

 «.پوشيم، اونا نفهمن ما دزديمبيا پليس بازی. کاپشنم می
های السا و آنا، چنان تحت تأثير اين کارتون قرار گرفته ساله هم پس از کاربری از کارتون 0محيای 

در که کند، بل« خوشگل»سا سفيد و به تعبير خودش است که نه تنها دوست دارد موهايش را مانند ال
 هست تا خود را شبيه السا کند.« قشنگ»های تهيه و پوشيدن لباس صدد
 هايی رو دوست داری؟محيا چه کارتون -»

 های محافظ جنگل.السا، موآنا، باب اسفنجی با خرس
 از همه کدومشون رو دوست داری؟ تربيش -

 دارم. من السام.  دوست تربيشالسا رو از همه 
 تو السا هستی؟ -

 آره. 
 چه جوری مثل السا هستی؟ -

 زنم. تونم همه رو يخ بزنم، هر کی اذيتم کنه رو يخ میام، میمن قوی
 زنی؟با چی يخ می -

آورد که رويش هايش را میرود از داخل کمدش جعبه مداد شمعیمیزنم، صب کن )با دستام يخ می
 عکس السا و آنا است(.

کنم، بعد با هم خواهر زنه، بعد من خوبش میاين منم. اين دوستمه، اسمش آناست. دوستم يخ می
 دم. خواد منو بکشه، ولی من شکستش میشيم. بعد يه آقاهه هست، میمی

 دی؟چه جوری شکستش می -
 کنم. يخيش می

 آنا چه طوريه؟ -
 م.تونی رو يخی کنه، ولی من میتونه کسآنا خيلی چرته. هيچ کاری بلد نيست بکنه، نمی

 يعنی اگه کسی بلد نباشه اين کارها رو بکنه، به درد نخوره؟ -
 آره ديگه. 
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 پس يعنی تو بهتر از آنا هستی؟ -
 م. تونم اجی مجی کنم، لباسمو يخی کنآره، من لباسمم آبيه، خوشگله، موهامم قشنگه، بافتست. می

 اآلن که موهات کوتاهه؟ -
 ام. خب! من که شبيهش نيستم، الکی شبيهشنههههه! الکی 

 ولی دوست داری شبيه اون باشی! -
 آره. لباسای قشنگ بپوشم، موهامو خوشگل کنم. يه بازی تو گوشی آبجيم هست، بازی الساست. 

 بازيش چه جوريه؟ -
 کنيم.ريم يه مرحله ديگه، موهامونو قشنگ میکنيم يه عالمه. بعدش میآرايش می

مدار جانحل هي در صددآيد، محيا تحت تأثير کارتون السا، نه تنها که از مصاحبه محيا برمیگونه همان
خواهد هر کسی که او را اذيت کرد، منجمد سازد، بلکه گرفتار مسايل فرارويش برآمده است و می

 درهای ناشدنی خويش را شدنی سازد. محيا خواهد با اجی مجی گفتن، خواستپردازی شده، میخرافه
ان های قشنگ، در عمل نشقسمت ديگری از بياناتش با طرح عالقه به قشنگ شدن و کاربری از لباس

 مدار، تمايل يافته است.دهد که به يک زندگی مبتنی بر سبک لذّتمی

 
 

 
 
 
 
 

 
ی های غيررسمدر ادامه، با موضوع قرار دادن مسأله مهم زيست محيط، اثرات مثبت و منفی يادگيری

 .ها مورد توجه قرار خواهد گرفتها و پويانمايیهای ديجيتال، کارتونيطی کودکان کاربر بازیزيست مح

 های غیررسمی در زمینه مسایل زیست محیطیآموزش

های دينی و مکاتب مختلف فکری، های بسيار دور و در ديدگاهتوجه به طبيعت و زيست محيط، از زمان
 شده است.نگريسته میهمواره به مثابه امری مهم و اساسی 
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سازد، پس ( در کتاب راه طی شده، از تحول ديدگاه توحيدی ياد کرده، خاطرنشان می1411بازرگان )
ها ظاهر ها و مصریپرستی را در دستور کار خود قرار داده بودند، اقوامی نظير کلدانیهايی که بتاز تمدن

بی وجود ، تناس-که جهان هستی بود-بين علت و معلول آن پرستی )که گردند که با کنار نهادن بتمی
ها از آورند که اين پديدههای طبيعت، مانند ستارگان و خورشيد روی مینداشت(، به پرستش آثار و جلوه

 پرستی پيشينيان، گامی فراتر است.مخلوقات عالی طبيعت به شمار آمده، از بت
کردن  ربانی، با عباداتشان )که شامل وِرد، نذر، تملق و قپرستيدندهای طبيعت را میمردمی که جلوه

 کردند که منشاء شرور نيز بودند.هايی ياد میبود(، در عمل از خدا

 
 

 
 
 
 
 

در ادامه، در يونان سه جريان سوفسطائيان )که منکر هر گونه حقيقتی بودند(، ماديون )که ماده را 
که مبداء واحدی برای ارواح قايل شده، اعالم توحيد کردند،  دانستند( و افرادیمنشاء تمام آثار هستی می

بست فکری بود، اما با ظهور اسالم، اين آيين ده قرن قبل از بيکن شکل گرفت که متضمن نوعی از بن
السالم، توجه به طبيعت را در دستور کار خود قرار داد و قرآن و دکارت، به سبک حضرت ابراهيم، عليه

هايی از طبيعت، مردم را متوجه گردش زمين و تشويق افراد خود با ارايه شاهد مثال در بسياری از آيات
به تفکر در توالی شب و روز، مطالعه وزش باد، تشکيل ابر، ريزش باران، روييدن گياهان، نر و ماده بودن 

ها و تیکش ها، پرواز پرندگان، سيرها، اختالف طعم آبکليه موجودات، تکوين و تکامل جنين، تنوع کوه
 های مادی و سوفسطايی وگيری اخير در عمل پاسخ مبتنی بر نفی به فلسفهها ساخت. جهتآن نظاير

 ود.نمهای تجربی، رخ میآمد که اين مسأله از قِبَل بررسیتأييدی بر ديدگاه توحيدی به شمار می

   
های اقوام مختلف در زماناز توجه وافر « دين و نظم طبيعت»( در کتاب 1495سيدحسين نصر )

کند. وی در همين ارتباط درباره اهميت طبيعت در )اديان ابتدايی و بومی( گذشته نسبت به طبيعت ياد می
 نويسد:می
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ا زمين، شان با طبيعت يهای بسيار در اساطير و اعمالشان، به لحاظ رابطهاديان ابتدايی با وجود تفاوت»
اند. در آيين هزاران سال، حافظ و حامی طبيعت و محيط زيستشان بودهها آن گيری دارند.شباهت چشم

شمنی، شمن قادر است از طريق ستاره قطبی از مرتبه کيهان فراتر برود، ولی بايد حرمت نظم و هماهنگی 
اش نيست، نگه دارد. در اين منظر اوليه، تمايز روشنی ميان عالم را که بدون آن قادر به سير فراکيهانی

قدسی و امر طبيعی )طبيعت( وجود ندارد. در آيين شينتو حرکت به سمت جمال معنوی با حرکت از امر 
 گردد.جمال طبيعی آغاز می

هم تجليات  های طبيعتدر آيين بوميان امريکای شمالی، طبيعت بکر، معبد بوميان امريکا بود و صورت
 شدند.الهی شمرده می

آيين به انحای گوناگون از نظم طبيعت سخن گفته و عالوه بر  در آيين دائو در شرق دور، پيروان اين
ه غايت گذر به جاودانگی کاز طبيعت تعالی پيدا کنند و از اين ره« طبيعت»اند، از طريق اين سعی کرده

 کيمياگری چينی است، دست پيدا کنند.
بر در نظم طبيعت، در زمان با تدگزيدند و همها را برای تدبر برمیها و جنگلحکمای دائويی، کوه

ب داشتند و برحسکردند و بدين سان دائو را مکشوف میهماهنگی و نظم درونی خويش نيز تدبر می
 کردند.اصول آن زندگی می

اهميت هماهنگ بودن انسان و جامعه او با آسمان و زمين تأکيد شده  اگر چهدر آيين کنفوسيوسی، 
وص ترين بيانات آيين کنفوسيوسی در خصتوان ژرفوسی میهای نوکنفوسياست، اما مخصوصاً در ديدگاه

نظم طبيعت را يافت. شايد از همين رو است که آيين نوکنفوسيوسی با عنوان مکتب طبيعت و مبداء نيز 
 شناخته شده است.

غرض داشته باشد، در آن صورت بی ایداشت: اگر کسی ديدهجوشی، متفکر نوکنفوسيوسی بيان می
دهند و هيچ چيز نيست که او آسمان و زمين و همه مخلوقات جسمی واحد را تشکيل می خواهد ديد که

 بدان عشق نورزد.
از طبيعت  توانددر آيين هندو، طبيعت به مثابه يک راهنمای معنوی در نظر گرفته شده است. انسان می

ی حاکم درون»و به سوی درباره قوانينی که در نهايت همان قوانين حاکم بر وجود خود او است، بياموزد 
تواند آدمی را به آزادی به و در نهايت به سوی نجات سوق يابد. شناخت طبيعت در نهايت می« عالم

ها به فضل اصول متجلی شده در طبيعت و در عين معنای هندويی کلمه، يعنی نجات از همه محدوديت
 حال متعالی از آن، رهنمون شود.

م با عالم طبيعت و عناصر کيهانی از طريق رسومی مذهبی که اين ای مستقيدر آيين زرتشتی رابطه
 آيد.رابطه را در مناسک اين آيين وجود دارد، پديد می

برای يونانيان، عالم نسخه کامل نظم، هم زيبا و هم معقول، يا به اعتقاد افالطون واالترين موجود 
گونه که هزبود، شاعر ين دليل همانمحسوس و در حقيقت موجود زنده و دارای نفس و عقل بود. به هم

 گرفت.ها قرار میيونانی، از قبل گفته بود، اين نظم بايد مورد تقليد انسان
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و  به عالم معنوی واحدی تعلق دارند -يعنی يهوديت، مسيحيت و اسالم-اديان ابراهيمی يکتاپرست 
ودن، فقط عالم را نيافريده است، بلکه بر طبق به خدای واحد معتقدند، خدای واحدی که در عين متعالی ب
شود، بر عالم سيطره دارد. اما با اين حال، تصور نظمی که نه تنها از اراده، بلکه از حکمت او نيز صادر می

 نظم طبيعت در اين سه دين يکسان نيست.
ند اين هر چنهادند )مسيحيان پيشين با گواهی بر شکوه خداوند، بر پيوند آسمان و زمين صحّه می

 ديدگاه در جريان جدايی تمدن غرب از مسيحيت، در آن ديار افول کرد(.
در ديدگاه اسالمی نظم طبيعت چيزی نيست مگر همان حقيقت الهی که خويش را در مرتبه وجود 

فرمايد : فاينما تولوا فثم وجه اهلل، پس به هر پديداری متجلی ساخته است. قرآن کريم آن جا که می
(، به همين واقعيت اساسی اشاره دارد و اين آيه بيانی 115کنيد، آن جا روی به خداست )بقره،  سوی روی

 شمار در زمينه وحدت وجود، شروح متعدد آنند.های عرفانی بیاست که رساله
تواند آدمی را برای تعالی جستن از کيهان ياری از منظر برخی از عارفان مسلمان، خود طبيعت می

 «.دهد

  

ی که گرايبا فرارسيدن دوران رنسانس در غرب، سه جريان فلسفی در غرب قابل مالحظه بود، انسان 
شد و مکتب افالطونی و ارسطويی که به عنوان دو مکتب شامل فلسفه غالب در دوران رنسانس می

 داشتند.هايی در خصوص انسان در ارتباط با خدا و جهان ابراز میفلسفی شاخص ديگر، ديدگاه
گرايی در دوران رنسانس، با تحصيل منطق و همه سنت مدرسی عناد ترارک، به عنوان پدر انسانپ

ی گرايی )به مفهومورزيد. وی با ارايه انسانداشت و خاصه با علم و انديشه اسالمی عناد و مخالفت می
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ه سلسله از هر گون که در دوران رنسانس باليد و تصور جديدی از انسان ارايه کرد(، انسانی مستقل، بريده
 مراتب مقدس و مسلط بر عالم طبيعت را به غربيان ارايه کرد.

به اين معنا که برخالف تصور اسالمی از انسان به مثابه موجودی کامالً تسليم در برابر اراده خداوند، 

 درباره انسان سخن گفت. 2و تيتانی 1ایفرانسيسکو پترارک با ديدگاه پرومته

در دوران رنسانس، به جای آن که موجودی نيمی فرشته و نيمی آدمی باشد که بر انسان تصوير شده 
سطح زمين افکنده شده است، انسانی کامالً زمينی )خاکی( بود که در زمين جديد االکتشاف، کامالً 

 مأنوس و راحت بود و ديگر غريبی دور افتاده از قلمرو بهشتی نبود.
و به آخرت انديشی تصور مسيحی قرون وسطی درباره انسان، دنياداری، وضع و حال طبيعی آدمی شد 

، به صورت اشاز سر تحقير و تمسخر نگريست انسان زمينی، و نه انسان پيش از هبوط از کمال بهشتی
 انسان بهنجار در آمد.

مشغولی دل تربيششد، گرايی نوين مربوط میگرايی، مخصوصاً تا آن جا که به پيروان انسانطبيعت
 ابی لذّت بود تا بازيابی مفاد معنوی جسم يا طبيعت.بازي

ی انسان اهای وی در باب انسان مخصوصاً تأثيرگذار از کار در آمد، بر سرشت پرومتهپيکو که ديدگاه
ر ها را پيدا کند و پيکو دتواند انواع و اقسام شکلای که برای نجات خويش میورزد. پرومتهتأکيد می

گاه  تواند به رنگی درآيد وکرد که هر لحظه میپرست توصيف میمانند يک آفتابن راستا آدمی را ههمي
ود به دارد: تو محدهايش خطاب به انسان بيان میآسمانی و گاه زمينی باشد. پيکو در فرازی از يادداشت

 های طبيعت را برای خويش تعيين خواهی کرد.هيچ حدی نيستی و تو مرز
د. انسان کنيم، متولد شای تعبير میسان متجّدد که از آن به انسان پرومتهبدين سان همان رب النوع ان

ای در مقابل انسان سنتی يا پاپی )يا خليفه اهلل( است که هميشه بر نقش خويش به عنوان پل پرومته
 ميان آسمان و زمين، در تسليم به آسمان و حاکم بر زمين به نام آسمان و در هماهنگی با قوانين کيهانی،

 واقف است.
چنين نگاهی به انسان نوعی خودگرايی و احساس نخوت پديد آورد که مخصوصاً در هنر آن دوران 

يی معادل کند که گوآشکار است. به عنوان مثال، ميکل آنژ در معبد سيستين انسان را چنان تصوير می
 خداست، به تعظيم آن پرداخته است.

                                                           
1. Promthean  منسوب يا شبيه به پرومته. در اساطير يونان نام موجودی نيمی خدا و نيمی انسان است که برخالف خواست ،

خدايان، آتش را از آسمان ربود و استفاده از آن را به انسان تعليم داد و به همين دليل زئوس او را عقاب کرد. اين اصطالح حاکی 
 برابر آسمان و اراده خداوند است.گر انسان دوران رنسانس در از ديدگاه عصيان

2.Titanic آسا يا فرزندان اورانوس، منسوب يا شبيه به تيتان. در اساطير يونان اين لفظ به معنای گروهی از موجودات غول 

روحيه  ها را به زير افکند. اين وصف نيز حکايت ازآن )آسمان( و گايا )زمين( است که دعوی حاکميت بر زمين را داشتند و زئوس
  عاصيانه انسان دوران رنسانس است.
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آن را  توانگرايی دوران رنسانس است که میاصلی انسانهای هايی که از آن ياد شد، ويژگیويژگی
ماده برای ای و آای نوين درباره انسان، با عقلی استقالل يافته از وحی، با وجودی پرومتهدر تصور پرومته

 شوريدن عليه آسمان و حاکميت و سيطره يافتن بر زمين، خالصه کرد.
م از تعقل شهودی به معنای سنتی کلمه، منفک از اين پس عقل استداللی انسان که هم از وحی و ه

های حسی انسان، معيار منحصر برای تحقيق در صحّت و سقم معرفت قرار شده بود، در کنار ادراک
 گرفت.

گرايی مشخصه آن، نه فقط از جهت نظری، بلکه ای و انساناين درک نوين نسبت به انسان پرومته
نظم طبيعت داشته است. به يک معنا، انسان متجّدد که همان  ترين تأثير را براز جهت عملی نيز بزرگ

ای توصيف شده است، با اعالن مرگ خدا توسط نيچه، در عمل در جای خدا قرار گرفت و انسان پرومته
 حقوق خدا و طبيعت را برای خودش تصاحب کرد.

راتب ا سلسله مگرايی دوران رنسانس، انسانی را متولد ساخت که ديگر به يک نظم الهی يانسان
ی شناخت. انسانمقدس، محدود و مقيد نبود و برای حق خويش در ويران ساختن طبيعت حد و مرزی نمی

 شود. که از منظر قرآن، به دليل افساد و ويرانی زمين، مفسد فی االرض شناخته می

اخير از های شود که بحثهای نظری که در مورد زيست محيط شد، مالحظه میبا توجه به بحث  
د از آن جانی که فقط بايمقدس ديدن زيست محيط گرفته تا ديدن زيست محيط به مثابه طبيعت بی

 رود که محتواهای تهيه شده در اينکشی صرف داشت، متفاوت و متنافر است. بنابراين انتظار میبهره
فاوتی به تاحترامی و بیجهت، گاهی در تضاد با هم قرار گرفته، شامل توليدهای مبتنی بر احترام تا بی

 زيست محيط گردند.
گرا و غيرالهی و با شروع عملی بحران محيط زيست در جهان، تفاوت ديدهای الهی و معنويت

گرا در مورد زيست محيط به نوعی تداوم يافت، اما واقعيات کتمان ناپذير خطرهای زيست غيرمعنويت
اين جهت تا حدودی به هم نزديک شده، وفاق  گرا و مادی درمحيطی، سبب شدند که ديدهای معنويت

 ی در امر زيست محيط پيدا کنند.تربيش
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با انتشار  1شروع شد. در اين دهه، اوزبورن 1044مسأله بحران محيط زيست به شکل عملی از دهه 

، اولين هشدار در جهت تخريب زيست محيط را مطرح ساخت «سياره غارت شده ما»اثری با عنوان 

خود را  3«بهار خاموش»(. بيست سال پس از نشر اثر اوزبورن، راشل کارسون کتاب 2444، 2)افراسيابی

مان زهای زيست محيطی که بشر با آن روبرو است، هشدار داد. هممنتشر ساخت و در آن نسبت به بحران
کاليفرنيا  جنوبی با اثر کارسون، بروز برخی از حوادث بزرگ زيست محيطی، از قبيل نشت نفت در سواحل

ها از جمله بالن، فيل و پرندگان و ماساچوست و اعالن پر سر و صدای تهديد انقراض بسياری از گونه
ميالدی، مسأله محيط زيست و اکولوژی، به صورت 1014سانان(، در آغاز دهه آوازخوان )گنجشگ

 موضوعی فراگير درآمد.
رايان گيا طرفداران حفظ محيط زيست، و توسعهگرايان با طرح بحران محيط زيست، دو گروه محيط

ه گرايان بر اين اعتقاد بودند کيا طرفداران توسعه، به مباحث زيست محيطی، توجه نشان دادند. محيط
بر اين  گراياناگر مردم نظر خود را نسبت به محيط زيست تغيير ندهند، جهان نابود خواهد شد. اما توسعه

اجتماعی و پيشرفت، شرط رفاه مردم و شکوفايی تمدن است. از نظر  -یباور بودند که سالمت اقتصاد
ن بشری های تمدهايی که در زمينه بحران محيط زيست داشتند، بنياننمايیگرايان با بزرگآنان، محيط

 ساختند.را با خطر مواجه می
ی پيشين، گانگگرايان نگذشت که دوگرايان و توسعهاما چند صباحی بيشتر از تضاد و تعارض محيط

رايی گای به نمايش نهاد که محيطجای خود را به نوعی از وحدت داد و اين عقيده خود را به شکل برجسته

 (.1495زاده، ، ؟، ترجمه وهاب5و کلر 4و رشد اقتصادی، ذاتاً در تضاد با يکديگر قرار ندارند )بوتکين

شکل يا منحنی تصاعدی افزايش  Jگران از رسيدن رشد جمعيت به خم منحنی برخی از پژوهش
شکل، منحنی حاصل از يک تصاعد هندسی است. به اين معنا که هر  Jکنند. منحنی جمعيت ياد می

شکل،  J، و الی آخر(، يک منحنی 42، 14، 9، 0، 2 ،1کند )مانند سيستمی که با دو برابر شدن رشد می

                                                           
1. Osborne 

2. Afrasiabi, K. L. 

3. Silent spring 

4. Botkin, D. B. 

5. Keller, E. 
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ن محسوس نباشد؛ ولی با رسيدن به خم منحنی، آورد. شايد در ارقام اوليه، افزايش حاصل، چنداپديد می
ناگهان اعداد حاصل، حالت صعودی و بسيار فزاينده به خود خواهند گرفت، در حال حاضر افزايش جمعيت 

 (.1490، ؟، ترجمه مخدوم، 1شکل رسيده است ) ميلر Jکره زمين، به حدود خم منحنی 

يت در طول تاريخ حيات بشر بود. به اين گيرترين رشد جمعدر اواخر قرن بيستم، جهان شاهد چشم
ميليارد نفر به  5/2سال، جمعيت جهان به بيش از دو برابر افزايش يافت و از رقم  45معنا که فقط ظرف 

شود که طی هر دو تا سه دهه، بينی می( و پيش1495ميليارد نفر رسيد )بوتکين و کلر، ؟،  5/5بيش از 
 ن افزايش يابد.جمعيت جهان، به دو برابر رقم پيشي

گيری شکل ديگر، در زمينه بهره Jاستفاده مفرط بشر از منابع طبيعی، وی را در عمل با يک منحنی 
 از منابع مورد نياز موجود زنده، جامعه و يا بوم، روبرو ساخته است.

ها در جوامع مختلف از سوی ديگر، افزايش جمعيت از سويی و ارتقای ميزان مصرف سرانه انسان
شود و آلودگی با ايجاد تغيير نامطلوب در خواص فيزيکی، شيميايی و زيستی به افزايش آلودگی می منجر

 ردد.گهای انسان يا ساير موجودات زنده میهوا، آب يا زمين، باعث به خطر انداختن سالمت، بقا و فعاليت
شکل افزايش جمعيت و افزايش  Jهای های موجود، داللت بر آن دارد که عالوه بر منحنیبررسی

شکل در زمينه آلودگی محيط زيست خود روبرو است )ميلر، ؟، ترجمه  Jمصرف، بشر با يک منحنی 
 (.1490مخدوم، 

اند؛ شود؛ صحراها افزايش پيدا کردههای طبيعت هستند، کاسته میها که ششزمان از وسعت جنگلهم
ها در حال ها، آلوده شده و سيستم اکولوژی آنحتی اقيانوسها و ها، درياچههای زيرزمينی، رودخانهآب

های حيوانات، پرندگان، گياهان و ديگر موجودات زنده به علت آلودگی و تخريب است. از تعداد گونه
گروه گياهی و  1494تاکنون، بيش از  1001نامساعد شدن محيط زيست، کاسته شده است و از سال 

ان، زادگاند )کريمبندی شدههای تهديد شده يا در معرض خطر، دستهونهجانوری در امريکا به عنوان گ
 اند.( و برخی از منابع طبيعی، رو به اتمام قرار گرفته1492

بنابراين باتوجه به بحران زيست محيطی که جهان معاصر با آن روبرو شده است، ضرورت دارد که 
ها و نهادهای شر در دستور کار دولتحساسيت مسأله زيست محيط و ضرورت کاهش ميزان مصرف ب

مختلف قرار گرفته، نسبت به تهديدهای زيست محيطی موجود اقدام الزم را به عمل بياورند. شايد از 
های زيست محيطی به عنوان يک درس همين رو است که در برخی از کشورهای جهان، مسأله آموزش

 ود.شدر سطح مدارس مطرح شده و به کودکان آموزش داده می

 
 
 
 

                                                           
1. Miller, G. T. 
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ها نيز دنبال شود. در همين راستا، برخی از تواند از طريق رسانهارايه اطالعات زيست محيطی می
ها، ها، پويانمايیهای ديجيتالی، کارتونگرا، ذيل پوشش تهيه بازینهادهای مردمی، مستقل و انسان

ای هاند. اما اگر چه جريانه مخاطبان زدهها، دست به ارايه اطالعات زيست محيطی الزم بها و فيلمکليپ
گرای اخير با هدف ارتقای رفتارهای زيست محيطی شهروندان، دست به تهيه و توليد محصوالتی انسان

زنند، اما بايد دانست که اين دست از نهادها، در مجموعه توليد در جهت روشنگری در همين زمينه می
ها از سهم اندکی برخوردارند و جريان غالب در تهيه محصوالت مايیها و پويانهای ديجيتالی، کارتونبازی

داری است. بالطبع از آنجا که هدف دنيای اخير متعلق به نهادهای تبليغاتی زير پوشش دنيای سرمايه
داری به جای طرفداری خالصه شده است، جهان سرمايه تربيشداری در کسب سود و سود هر چه سرمايه

ا هسازی محيط زيست که متضمن منافع بلندمدت زيست محيطی انسانگرايی و آلودهاز کاهش مصرف
ها پرداخته، در جريان توليد محصوالت انسان تربيشاست، به طرفداری از مصرف و مصرف هر چه 

وشد کهای بالقوه خويش می نگرد و میخاص کودکان )و نوجوانان و جوانان( به آنان به صورت مشتری
 ای مصرف کاالهای توليدی خويش آماده سازد.آنان را بر

   

 
 
 
 
 
 
 
 

های گيری زيست محيطی موجود در بازیتوان اظهار داشت، جهتبا توجه به آنچه از آن ياد شد، می
مخالف  توجه و حتیگيری موافق حفظ محيط زيست و بیها به دو جهتها و پويانمايیديجيتالی، کارتون

های فرهنگی الزم با بسترسازیتوان تقسيم هستند. بالطبع در اين ميان می با منافع زيست محيطی قابل
ای آحاد اوليا، اوليای آموزش پيش دبستان و اوليای فرهنگی کودکان )و نوجوانان و و ارتقای سواد رسانه



  221 /های روانی، فرهنگی و اجتماعیبررسی تحول

 

 جوانان( جامعه، دست به غربالگری آثار تهيه شده برای کاربران خردسال زد و با کنار نهادن محصوالت
نبال های غربی بوده يا به دتربيت کودکان، به عنوان مشتريان بالقوه شرکت در صدددار غربی که جهت
ها و نها، کارتوهای سياسی و عقيدتی خاصی به کودکان و نوجوانان جامعه هستند، بازیانديشهالقای 

امر در جامعه توجه چندانی معطوف های مناسب را در اختيار آنان قرارداد، اما متأسفانه به اين پويانمايی
شود، غالباً هايی که در حال حاضر به کودکان ارايه میها و پويانمايیها، کارتوننشده است. بنابراين بازی
را، گداری هستند که مشحون از تبليغاتی مصرفهای زير پوشش دنيای سرمايهحاوی القائات ارزشی نهاد

 قيد و ضدارزش هستند.بی
نسل دهه های مدافع و مخالف مسايل زيست محيطی روی کودکان ادامه، از اثرات هر دو جرياندر 

 غربی ياد خواهد شد.های ها و پويانمايیها، کارتونبازیکاربر  04
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ناسب های مها و پویانماییها، كارتوناثرات زیست محیطی مثبت در جریان كاربری از بازی

توجهی که در اين ره گذر متوجه طبيعت و زيست محيط شد، باز متفکرانی غرب و بی در بستر رنسانس
بودند که رشد سالم کودکان را در گرو عطف توجه به طبيعت و تحقق بالندگی کودکان در بستر طبيعت 

 دانستند.می
قاد ، اعتميالدی با ايجاد کودکستانی که آن را باغ کودکان ناميده بود 1904فردريک فروبل در سال 

داشت که بايد برای رشد و تعالی کودکان، محيطی غنی فراهم آورد و بستر طبيعت بهترين محيط ممکن 
 آيد.برای رشد و تحول کودکان به شمار می

ن به اند، آماده وقوف يافتفروبل معتقد بود کودکان با وقوف يافتن به محيطی که در آن قرار گرفته
 ظيفه آموزش و پرورش گسترش خودآگاهی اخير در کودکان است.شوند و وابعاد وجودی خويش می

ام کوشيد تا با تشويق کودکان به باغبانی و يا انجفروبل برای وقوف يافتن کودکان بر طبيعت، می
های دسته جمعی کودکان در بستر طبيعت، آگاهی الزم را برای کودک از طبيعت پديد آورد. به بازی
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زی و مانند آميسازی، نقاشی، رنگهايی مانند خميربازی، مدلاد انجام بازیهمين ترتيب فروبل با پيشنه
 .دانستای برای ابداع، ابتکار و اختراع کودکان میهای دستی و مهارتی را مقدمهها، انجام اين آموزشآن

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

عت آزاد بستر طبيپرداز تربيتی ديگری بود که معتقد بود، بايد کودکان را در ژان ژاک روسو، نظريه
ها با تجربه طبيعت و زيست محيطشان، به کشف قوانين نهفته در طبيعت نايل آيد و هنر گذارد تا آن

معلم در اين ميان آن است که بدون تصحيح اشتباهات کودک، شرايطی را برای بروز کنجکاوی طبيعی 
 ردازد.کودک فراهم آورد تا کودک شخصاً به اصالح اشتباهات احتمالی خويش بپ

ای که به جامعه داشت، معتقد بود، جامعه نه تنها به کودک اجازه ژان ژاک روسو با نگاه بدبينانه
دهد که وی به اندازه کافی در بستر طبيعت بسر برده و در همين بستر به رشد، تعالی و خودشکوفايی نمی

را در روابط نه چندان مناسب کوشد تا کودک را به سرعت به ميان جمع آورده، او خويش برسد، بلکه می
 ها سازد.اجتماعی ر

 
   

 
 
 
 

 

تفاوت، های مهای بسيار دور و در مکانتوان نتيجه گرفت، از زمانبندی کلی میبنابراين در يک جمع
اند تا يدهاند، در عمل کوشاوليای تربيتی کودکان با نگاه مثبتی که به طبيعت و زيست محيط داشته

 بيش از پيش با طبيعت، در مسير تحول بهينه خويش قرار گيرند.کودکان با آميزش 
های گرای موجود در رسانه )که البته در قياس با نهادهای مستقل، مردمی و انساندر اين ميان جريان

ها، ازیآيند(، با توليد بداری، جريان ضعيف و ناچيزی به شمار میتبليغاتی زير پوشش دنيای سرمايه
هايی که مروج احترام به زيست محيط هستند، در عمل گامی در مسير احترام ويانمايیها و پکارتون
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آموزند که احترام به زيست محيط و عوامل زيست نهادن به زيست محيط برداشته، به کودکان کاربر می
 محيطی را در دستور کار خود قرار دهند.

 
 

 
 
 

 

 گذارند، به قرار زير است:داشته و احترام میهايی که به زيست محيط توجه هايی از بازینمونه
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

های پونی، ياد سازد که با ديدن يکی از کارتوندر مصاحبه خود خاطرنشان می ،ساله 5/5زهرای 
 ها کمک کند:گرفته است که به حيوان

 دوست داری؟چند تا  تو -»
 دوتا.

 بينن؟هايی رو میها چه کارتوندونی اونمی -
 کنه.دونم کارتون پونی کوچولوی من رو نگاه میپارميدا رو می

 همون اسب کوچولوها؟ -
 تا دوستن و هر کدومشون يه کاری بلده.کنم. اونا شيشآره، منم نگاه می

 تو کدومشون رو دوست داری؟ -
 رريتی.

 کنه که تو دوستش داری؟رريتی چی کار می -
 ها.دوزه برای پرنسساون لباسای قشنگ می

 يه پونی هست که اسمش يادم نيست که خيلی حيوونا رو دوست داره. منم دوسش دارم. -

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/4134-Dream-Garden-No-Ads.html
http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-06/1435639910_dream-garden-no-ads-14.jpg
http://getandroid.ir/download/game/girl-games/3127-Flower-House.html
http://getandroid.ir/uploads/posts/2015-03/1426245861_flower-house-1.jpg
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 چرا؟ -
زنن. من خيلی دوست داشتم با حيوونا مهربونه. حيوونا هم خيلی دوستش دارن و باهاش حرف می

 بتونم با حيوونا حرف بزنم.
 ؟خوای بهشون بگیواسه چی دوست داری باهاشون حرف بزنی؟ چی می -

 نه.ککنن و پونيه کمکشون میدونم، ولی حيوونا که ميان پيش پونيه، ديگه دعوا نمینمی
 اوهوم، پس تو کمک کردن رو دوست داری؟ -

 «.آره، من دوست دارم به حيوونا کمک کنم

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها مهربان باشد:ساله هم از کارتون ديگری ياد گرفته است که با حيوان 5فاطمه 
 خوب به نظرت سيندرال رو هم همه دوست دارن يا نه؟ -»

 بعضی کاراش که خوبه رو همه دوست دارن.  
 مثالً چه کارهايی؟ -

 کردن، ولی دوسشون داشت. با موشا دوست بود، مهربون بود با همه.اين که آبجياش اذيتش می
 ها دوست بودن خوبه؟چرا با موش -

ها حرف کنن، ولی سيندرال با موشنن يا گربه رو اذيت میزآخه بعضيا، موش و سوسک و پشه رو می
 «.زدمی

 کرد:های باغچه به شرح زير ياد میساله از عطوفت ورزيدن به گل 4لقای مه
 لقا خانم تو از السا چی ياد گرفتی؟خوب مه-»

 «.کنمهای باغچه رو نمیکرد. من هم ديگه گلها رو له نمیياد گرفتم که السا گل
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ها ها، کارتونساله هم از يادگيری خود دال بر عدم اسراف از بازی 4ساله و مهتا و ارسالن  5ثريای 
 اند:ها کاربری داشتند، ياد کردههايی که از آنو پويانمايی

 هايی رو ديدی؟ثريا خانوم تو چه کارتون -»
ما، نشان داره برای نجات آدکه نقش آتش پوش، پنجولیباب اسفنجی، کارتون کيتی، گربه چکمه

 بينم، ديگه... خيلی چيزا.من میبينم، بتتوکيو غول می
 کنی؟های تلويزيونی نگاه میاز شبکه -
المه کنم با يه عآره. من شبکه توت فرنگی، جم جونيور، تاب تون، جم جونيور، جم کيد، تماشا می 

ه با هم ان کهای عروسکیکنم. الال لوپسی شخصيتنگاه می کارتون که دارن. برنامه الال لوپسی هم
م ادوستن، دور هم هستند.کينگ مانکی، يه ميمونيه که رئيس جنگله، لولوخان، ديگه آهنگ انگليسی

بينم، عمو فيتيله، نازی جون، بچه مداد رنگيشو دی کيتی هم میخونم. سیکنم. باهاشون میگوش می
 «.زنه، خيلی جالبهگيش باهاش حرف میکنه، مداد رناسراف می

 کنی؟مهتا خانم چی داری نقاشی می -»
 کيتی با بستنی و چوب جادوييش.

 گی؟يه کم درباره کيتی بهم می -
ده که کارای بد رو نکنيم. کمک کردن، راست گفتن و داره. ياد میکيتی خيلی خنده 2411کارتون 

 ده.اسراف نکردن رو ياد می
 داره که دوست داری مثل اون بشی؟کيتی چی  -
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 مهربونه.
 کنه؟آدم مهربون چه طوريه و چه کار می -

 زنن.حانيه: مامانشونو نمی
گفتم: مامان کيتی گفت، خيلی غذای توی دنيا نيست.  مهتا: مثالً مادر من اون موقع اسراف کرده بود،

 يهو درختام غيبشون زد.
 چرا؟ -

 «.ه بودنبه خاطر اين که آدما اسراف کرد

   

 کنه؟خوب ارسالن گفتی باب اسفنجی کجا زندگی می -»
 تو دريا.

 تو، توی دريا رو دوست داری؟ -
 آره.

 چرا دريا رو دوست داری؟ -
 کنه.چون باب اسفنجی توش زندگی می

 کنی؟توی دريا شنا هم می -
 نه.
 چرا نه؟ -

 بشه. گه خطرناکه، هم اين که دريا نبايدکثيفچون هم مامانم می
 آفرين، چرا دريا نبايدکثيف بشه؟ -

 ميرن.چون باب اسفنجی و دوستاش و ماهيا می
 کی به تو ياد داده که نبايد دريا رو کثيف کنی؟ -

 تو کارتون باب اسفنجی ديدم. 
 چی توی کارتون ديدی؟ -

نفس  نتونستليوان انداختن تو آب، آب کثيف شد و ماهيا مردن و باب اسفنجی و دوستاش هم نمی
 زنه.بکشن. سنجاب به خاطر همين از اون ماسکا می

 تونن زيرآب نفس بکشن؟زنه، چون سنجابا نمیسنجاب برای اين از اون ماسکا نمی -
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 نه.
 زنه؟ها میپس به خاطرکثيف بودن آب، سنجاب از اون ماسک -

 آره.
 بعدش که آب تميزشد، چرا ماسکش رو برنداشت؟ -

 چون ديگه مريض شد.
 ب اسفنجی و دوستاش زنده موندن؟با -

 آره.
 چه جوری آب تميز شد؟ -

 «.باب اسفنجی به آدما گفت که ليوان نندازن، اونام گوش دادن و اومدن ليوانا رو جمع کردن
ت های زيسهای زيست محيطی وی با آموزشساله، از جمله کودکانی است که ديدن کارتون 4پرنيای 

 بالطبع اين امر ثمرات بسيار نيکويی دربر خواهد داشت:محيطی اوليايش توام شده است و 
 دونی؟ها چه چيزهايی میمورد حيوون درپرنيا خانم، تو  -»

 بعضی از حيوونا رو خونشون و غذاشون و اينا رو بلدم.
 تونی چندتاش رو بهم بگی؟می -

 خورن.کنن، تو جنگال و گياه میمثالً کانگوروها تو استراليا زندگی می
 آفرين.  -
 از کجا ياد گرفتی؟ -
 بعضياش رو مامانم از روی يه کتاب برام خونده، بعضياشم از شبکه پويا ديدم. 
 اش چيه؟اسم برنامه -

 خدا چه آفريده.
 شه يه کم برام توضيح بدی؟می کنه،ن برنامه در مورد چی صحبت میاي -

 ده.ياد میاش يه مامانه که برای دخترش در مورد حيوونا چيز برنامه
 بينی؟هر روز اين برنامه رو می -

 آره.
 دوستش داری؟ -

 آره.
 چرا؟ -

 گيرم.چون چيزای جديدی ياد می
 دونی؟در مورد اين که چه طوری از حيوونا مراقب کنيم هم چيزی می -

 داری از ماهيا پيدا کرد.چيز برای نگهچند تا  مثالً مامانم از اينترنت
 از اينترنت برات پيدا کرد؟ مامانت چه چيزهايی رو -
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 اين که آب ماهيا بايد سرد باشه و هر روز آبشون رو عوض کنيم.
 تو گفتی از اينترنت پيدا کنه يا خودش پيدا کرد؟ -

 خودش پيدا کرد.
 تون حيوونی داری؟خونهتوی  حاال خودت -

 آره. ماهی، گربه، پرنده.
 ها رو خريديد؟اين حيوون -

اش افتاده بود تو حياط، بالش شکسته بود، ازش مراقب ريديم، ولی پرندهماهياش رو برای عيد خ
 ديم.اش هم مياد تو خونمون، ما بهش غذا میکنيم. گربهمی

 اون پرنده رو تو پيدا کردی؟ -
 آره.

 وقتی ديدی بالش شکسته، چه کارکردی؟ -
 به مامانم گفتم. 

 خوب بعدش چه کار کرديد؟ -
 رو بست، بعد آورديمش خونه.برديمش پيش دکتر، بالش 

 بعد ازش مراقبت کردی؟ -
 آره.

 بعدش که خوب شد، چه کارش کرديد؟ -
 اش.آزادش کرديم بره پيش خانواده

 ديد، هر روز مياد خونتون؟ای که بهش غذا میخوب اون گربه -
 آره.

 ديد؟چی بهش می -
 شير، بعضی وقتا هم استخون مرغ و اينا.

 کنی؟ت میچه طوری ازشون مراقب -
 کنم، مواظبم داداشم اذيتشون نکنه.دم، آب ماهيا رو عوض میبهشون غذا می

 ها رو دوست داری؟حيوون -
 آره.

 ها رو دوست داری؟چرا حيوون -
 حيوونا مهربونن.

 دی؟ها انجام میديگه چه کارهايی برای حيوون -
 ديم.سگا و اينا غذا می ريم روستا، بهذاريم، وقتی میها غذا میزمستونا برای پرنده

 دی؟خودت تنهايی انجام می -
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 نه، با بابام.
 چه حيوونی رو خيلی دوست داری؟ -

 خرگوش.
 دوست داری يه خرگوش داشته باشی؟ -

 آره.
 به بابات گفتی برات بخره؟ -

 آره.
 برات خريده؟ -

 نه.
 چرا؟ -

 ن.شبياريمشون اينجا ناراحت میگه حيوونا بايد تو خونه خودشون زندگی کنن، اگه بابام می
 گه؟نظر خودت چيه؟ به نظرت بابات درست می -

 .«آره
های مبتنی بر توجه و احترام به حفظ محيط زيست )با ها و بازیهايی از پويانمايیدر زير نمونه

های تجديدپذير، خطرات اصالح ژنتيکی، حفظ خاک، آب هايی نظير ضرورت حفظ انرژی، انرژیموضوع
 اند.ها( آمدههوا از آلودگی و مانند آنو 
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ای هها و پویانماییها، كارتوناثرات زیست محیطی منفی در جریان كاربری از بازی

 نامناسب 

کارتونی ارايه شده  -های عروسکیدر موارد متعددی تحت تأثير الگو 04نسل دهه کودکان مصاحبه شده 
 های اخير را در دستور کار خود قرار داده بودند.گرفته بودند و الگوبرداری تام و تمام از الگوبه آنان قرار 

گذارند گرايی را در خود به نمايش میها، اوجی از مصرفهايی نظير باربی، برتز، السا و مانند آنالگو
هايی تارها و رفپذيرش ارزش های اخير هم که از بهره تفکر انتقادی بری بودند، باکه کودکان کاربر الگو

 کردند.شبيه آنان، رفتار می
مورد عالقه  هایکودکان پيش دبستانی مصاحبه شده، در فراز ديگری از بياناتشان، تحت تأثير الگو

 های مشابه را اعالن داشته بودند.ها ياد کرده و تمايل خود به داشتن حيوانداری از حيوانخود از نگه
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سرانجام کودکان مصاحبه شده در موارد محدودتری با تخريب گياهان، در عمل الگوبرداری نامناسب 

 ديگری را از خود به معرض ديد نهاده بودند.
 ا است:های باربی، برتز و السها و پويانمايیها، کارتونتصاوير زير تصاويری برگرفته از برخی از بازی
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دهد که اين الگو با لوازم جانبی گزارش می 2دالنيز در توصيف الگوی عروسکی دان 1سايت پينتستر

 د:رسنظير سالن آرايش، ديسکو، سن نمايش زيبايی، لباس فروشی و اتوموبيل به فروش می

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ر دال ب تربيشدارد که مصرف و مصرف هر چه در قسمتی از مصاحبه خود بيان می ،ساله 4مليکای 
 با کالس بودن آدمی است.

ساله نيز اساساً کار باربی و دوست پسرش کِن را در بيرون رفتن و خريد کردن خالصه  4اميرعباس 
 بيند:می

حرف زدن ترغيب شود. عکس دهم تا به )در ابتدا عکس تعدادی کارتون را به امير عباس نشان می»
 شناسد(.ها را میگويد آندهد و میباربی و کِن را نشان می

 کردن؟چه کار میها اين -

 رفتن خريد.همش می
 خريدن؟رفتن خريد، چی میمی -

 «.خرنخريدن، آينه، جوراب میلباس می
و دارند در خانه قصر مانندی شبيه خانه دارند که آرزساله، در بياناتشان اظهار می 4ويشکا و مانيای 

 های فراوانی داشته باشند:باربی زندگی کرده و شبيه او لباس
 به نظرت زندگی ما بهتره يا زندگی باربی؟ -»

 زندگی باربی.
 چرا زندگی باربی بهتره؟ -

 چون قصرشون خيلی قشنگه.
 خوبه ما هم تو قصر زندگی کنيم؟ -

 آره... .
 داری؟باربی چند تا  تو -

                                                           
1. Pintester.com 

2. Down Doll 
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 انقدر.
 زيادن يعنی؟ -

 آره. ولی لباساشون زيادترشون کرده.
 هاشون چه شکلی هست؟لباس -

 اآلن تو پالستيک باالی کالسه. من منتظرم تا ظهر بشه.
 هاشون چه شکلی هست؟خوب لباس -

 شون هم توپ توپی بنفش. بعد توپ توپی صورتی.شون گل داره. گل گلی سبز. يه دونهيه دونه
 های خوشگل؟ هات زياد باشه؟ لباست داری تو هم مثل باربی لباسدوس -

 تا لباس دارم. 24من نزديکای 
 از باربی؟ تربيشمثل باربی يا  -

 «.     از باربی تربيش
 مانيا خانم، به نظر تو زندگی ما بهتره يا زندگی باربی؟ -»

 زندگی باربی.
 چرا؟ -

 «.خودشم قشنگه، خوبهی قشنگی داره. خيلی چون که خيلی خونه
های پرنسسی )مانند باربی( و های خود از پوشيدن لباسساله، در مصاحبه 5/4ساله و نسيم  4الهه 

 کنند:پرنسس بازی با يکديگر ياد می
 کنی؟هات چی بازی میالهه خانم با دوست -»

 پرنسس بازی.
 ی؟چه طوريعنی  -

 شه، بقيه بايد بهش خدمت کنند.يکی پرنسس می
 اين بازی رو از کجا ياد گرفتی؟ -

 «.ها، مثل سيندرالاز کارتون
 چرا وسايل باربی و السا رو خريدی؟ -»

قدر گن چپوشم، همه میها رو میريم مهمونی يا تولد دوستام، اينآخه قشنگه. باکالسه. وقتی می
 ن يه هفته پيش نه، دوگن، منم خوشم مياد خب. مثالً هميها رو بهم میخوشگله. بهت مياد. وقتی اين

هفته پيش )با کمی فکر و مکث(، تولد دوستم کوثر بود، بعد ما رو دعوت کرد و به هممون گفت، لباس 
پرنسسی صورتی بپوشيد. ما هم رفتيم لباس صورتی خريديم، ولی خودش قرمز پوشيده بود که با ما فرق 

 ها شده بوديم.ثل ملکهکنه که معلوم بشه جشن تولد اونه. بعد تاجم خريده بوديم، م
 خريد؟گی، چه شکليه که همتون اونو میاين لباس پرنسسی که می -
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وقتی  شی. خيلی قشنگهها میباالش تنگه، پايينش پف داره، يه عالمه تور داره. تاجم داره، مثل ملکه
 پوشی، تازه بعضی از لباسا چترم داره.اونو می

 چترش چه جوريه؟ -
 رنگ لباسشه. تازه کالهم داره، از اينا که لبه و پاپيون داره.چترش هم توريه. هم 

 ها رو داری؟تو همه اين -
 «.نه همشو ندارم. چترشو ندارم. فقط کاله و تاجشو دارم

اش تشبه جسته باشد، با خريد محصوالتی های مورد عالقهساله هم برای آن که به الگو 4فريمان 
کوشد تا اگر خود السا و آنا نيست، حداقل در ظواهر شباهتی اند، میه شدهکه در بازار با نام السا و آنا عرض

 به آنان بيابد:
 از همه دوست داری؟ تربيشچه کارتونی رو  -»

 باربی با تام و جری.
 ها رو زدی؟تو اتاقت عکس اين کارتون -

 عکس تيگر رو زدم. بعد... باربی رو زدم با السا و آنا با تام و جری.
 يت چه شکليه؟رو تخت -

 تام و جريه.
 کيف مهدکودکت چی؟ -

 باب اسفنجيه.
 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 موی جداگانه براش گذاشته بود؟ -

 آره.
 خره؟میبگم کی هر چی السايی باشه 

 کی؟ -
 خواهر فواد.

 خواهر فواد اسمش چيه؟ -
 فرگل.

 های السا و آنا رو داره؟خواهر فواد لباس -
 آره.

 تو مگه ديديش؟ -
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 ی ما اِ، اولن.آره، تو طبقه
 اون چيه السا و آنا رو داره؟ -

 مثالً خط کش السا آنا رو داره، روبان السا آنا رو داره.
 داره؟ السا و آنا رو خيلی دوست -

 آره.
 هات چی؟بقيه دوست -

 .«ها قلک السا آنا داشتدونم. آمثالً تو موبايل قبليش، بازی السا آنايی داشت. ديگه... نمی
های مهد پرسيده بود که آنان گران گروه تحقيق، وقتی در يک مهدکودک، از بچهيکی از پژوهش

آن را توصيف کنند، مالحظه کرده بود که کودکان عروسک باربی را دارند يا خير و اگر باربی را دارند، 
يد خاصی کارتونی تأک-و پوشش اين الگوی عروسکی گذشته از زيبايی باربی، عمدتاً روی تنوع لباس

 های ارايه شده به اين محقق به قرار زير است:ای از پاسخدارند. نمونه
 ماشون درشته، لباساشون خوشگله.تا عروسک باربی دارم، قد بلندند، موهاشون روشنه، چش 0من  -»
 ساله(. 5لباس مهمونی دارن، يکی هم برای خونه دارن )دريا، دو تا 
شون هاشون سياهه، بدنهاشون طالييه، بعضیهای بعضیجور باربی دارم، لباساشون خوشگله، مو 4 -

لباس مهمونی،  هام چند دست لباس دارن،ترند. هر کدوم از باربیهای بزرگ خوشگلخوشگله، از آدم
 ساله(. 4لباس خواب، لباس زمستونی )بيتا، 

شون موهاش صافه، لباسش صورتيه. يکيشون موهاش فرفريه، کاپشن داره. هر دارم، يکیتا  2من  -
 ساله(. 4کدوم سه جور لباس دارن، کاپشن دارن، شلوار و بلوز هم دارن! )ريحانه، 

های طاليی داره، همه ، کت و شلوار چرم پوشيده، موايهشون موهاش قهوهتا باربی دارم، يکی 0 -
 «.ساله( 4های پاشنه بلند دارن که خيلی قشنگه. هر کدوم سه دست لباس دارن! )عارفه هام کفشباربی

گرايی باربی است که کودکان مهد کودک در پاسخ به ترسيم تصاوير زير نيز انعکاس دهنده مصرف
 :اندشان کشيدهالگوی مورد عالقه
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های دينی از سويی نگه داشتن رسد، اما آموزهداری حيوانات هم به ظاهر امری مطلوب به نظر مینگه
اند و از سوی ديگر نگه داشتن يک حيوان خانگی )نظير گربه( و عقيم حيوانات در قفس را نهی کرده
تی کند، نه تنها تعادل زيسصاحبان حيوانات، به مثابه امری عادی جلوه می کردن وی که برای بسياری از

سازد که شايد ديگر اش دور میزند، بلکه حيوان را چنان از زندگی طبيعیو درونی حيوان را بهم می
 حيوان باالستقالل در طبيعت نتواند به رتق و فتق امور خود برآمده، به زندگی ادامه دهد.

ان آموز و خانگی هستند، به عنوی کارتونی غربی غالباً دارای يک يا چند حيوان دستالگوهای عروسک
هايی نظير های خود ظاهر شده است و دارای حيوانحيوان مختلف در پويانمايی 04مثال، باربی با قريب 

 . 1ها استسگ، گربه، اسب، توله شير، گورخر و مانند آن

 .2کارتونی سامر نيز دارای تعداد زيادی حيوان خانگی است –الگوی عروسکی

 
 
 
 

                                                           
1. Wikipedia.org 

2. Weebly.com 
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 .1کارتونی نيکی و تيا هم دارای سگ خانگی هستند –الگوهای عروسکی

 
 

 
 
 
 
 

 

هايی، به اسم عالقه و عطوفت ورزيدن ها و پويانمايیهای ديجيتالی، کارتونحيوانات در برخی از بازی
اند که اين مسأله اسباب مختل شدن جريان زندگی طبيعی به بند کشيده شده ها، در عملها به آنانسان

ميز آها را به دنبال دارد. اما کودکان کاربری که فاقد تفکر انتقادی هستند، به صرف ديدن ظواهر محبتآن
ی اها، با الگوبرداری از رفتارهای الگوهکارتونی مورد عالقه خويش با حيوان -رابطه الگوهای عروسکی

اند و در عمل دست به تهيه يک يا چند حيوان خانگی زده و يا شان، پا جای پای آنان نهادهمورد عالقه
 اند.حداقل عالقه خود را به تصاحب يک يا چند حيوان به معرض نمايش نهاده

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Weebly.com 
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داری از نگه های خود از عاليق خود بهدر جريان مصاحبه ،ساله 4ساله و هلما و سوفيای  5ثريای 
 اند:های خانگی به شرح زير ياد کردهحيوان
 ثريا خانم تو بازی باربی هم داری؟ -»

تم. يه نداش خواستم بازی ديگه نصب کنم، جامیبازی باربی توی تبلتم ندارم، پاکش کردم. چون 
دعوا  ام ديدش، منوشو از توی دلش به دنيا آورد. بابنی به دنيا آورد، اون بچهبازی هم بود که باربی نی

 کرد، ديگه پاکش کرد.
شش کردم، آرايمن اولش خيلی بازی باربی داشتم توی تبلتم، مثالً لباسای خوشگل تنش می -
 کردم.نی داشتن توی دلشون، من ازشون مراقبت میکردم يا مثالً وقتی باربی و السا نیمی

 کردی؟ی ازشون مراقبتی میچه طورآفرين  -
ون شکردم که برن گردش، حوصلهشون قوی بشه. آرايششون مینیدادم که نیميوه میمثالً بهشون 

 سر نره.
 معلومه که خوب بلدی از ديگران مراقبت کنی، درسته؟ -

 کنم.رم غذاشو گرم میبله. من وقتی مامان مياد خونه، می
شدی خودت مامان  خواد بزرگچه عالی. آفرين به شما که اين قدر مامانت دوست داری. دلت می -

 نی کوچولوت مراقبت کنی؟بشی از نی
 نه، دوست دارم از سگم مراقبت کنم، مامان شدن نه.

 توضيح بدی؟ تربيششه می -
 شم. همه دوستام ازکنه، من خسته میخوب سگ که بهتره يا يه دونه پيشی. بچه همش گريه می

ه پيشی کنه. النا يدوه پيداشون میازی اون میکنن. اگه گم بشن، مثالً توی شهربهاپوشون مراقبت می
داره اسمش مخمله، آدرينا هم يه هاپو داره اسمش چيکوه. ماهتا هم همستر داره، اون ناخنش بلند شده 

 «. بود، ماهتا رو پنگول کشيد
 بينی؟ می تربيشهلما خانم تو چه کارتونی رو  -»

 موهامو قرمز کنم و کاله قرمز سرم کنم.خوام کارتون توت فرنگی. من اگه بزرگ بشم، می
 پس تو دوست داری که مثل توت فرنگی باشی؟ -

 خريدم.داد، يه گربه هم می)با خنده( اگه مامانم اجازه می
 مگه توت فرنگی گربه هم داره؟ -

 ده.ها مسابقه میی ملوس داره که اونم با گربهآره، يه گربه
 شته باشم.دوست داشتم منم مثل اون يه گربه دا

 ها رو دوست داری.پس معلومه که تو حيوان -
حکم ديد، بعد مآره خيلی. من يه اردک داشتم که يه بيماری گرفت. چشماش سبز شد و جايی رو نمی

 به ديوار خورد و بعدش هم مرد. من خيلی براش گريه کردم.
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 گذاره که تو پرنده داشته باشی.پس مامانت می -
گه گه کثيفه. میخوام يا سگ! اما مامانم میخوام، من حتماً گربه میه نمینه، من بهش گفتم پرند
 شم.گم مريض نمیکنه. اما من میموی گربه منو مريض می

 هلما چه آرزويی داری؟ -
 آرزو دارم بزرگ بشم.

 بزرگ بشی که چی کار کنی؟ -
 اين طوری خوشگل باشم.که روسری سرم کنم. موهامو قرمز کنم، الک قرمز بزنم وآرايش کنم تا 

 خوای اين طوری خوشگل باشی؟چرا می -
 «.ی دخترا بايد خوشگل باشن که عروس باشنآخه همه

 
 

 
 
 
 
 
 سوفيا گفتی تو باب اسفنجی و پاتريک رو هم دوست داری. -»

آره دوست دارم، من خيلی دوست داشتم مثل باب اسفنجی يه حيوون داشته باشم و ازش مواظبت 
 بزرگ بشه.کنم تا 

 باب اسفنجی حيوون داره؟ -
 آره يه حيوون داره که يه حلزونه.

 آهان همون که اسمش لری هست؟ -
 بينيد؟آره، شما باب اسفنجی می

 بينم، چون منم يه دختر کوچولو دارم.آره منم می -
 ديد حيوون داشته باشه؟شما به دخترتون اجازه می

 ؟چه طور -
 حيوون داشته باشم. ذاره منآخه بابای من نمی

 هر حيوانی؟ -
 شه.گه سگ و گربه و پرنده اصالً نمیآره، می

 ها مريض بشن؟ها ممکنه پيش اين حيوانتو قبول نداری که آدم -
 نه، قبول ندارم.

 شن.ها مريض نمیآخه هميشه آدم -
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دم. شکنم و هيچ وقت هم مريض نزنم و حتی بوسش میی دوست دست میمن يواشکی به گربه
شن. بابا الکی ها، مريض نمیتازه روشا هم مريض نشده. همه کسايی که حيوون دارن توی کارتون

 ترسه )با خنده(.گه چون خودش میمی
 ها رو خيلی دوست داری؟پس تو حيوان -

گم خب برای من يه گربه بياريد تا بزرگش کنم و گه سگ نجسه، منم میآره، مامان بزرگم می
 باشم. مثل باب اسفنجی که حلزون داره.مواظبش 

 کنی چی ازش ياد گرفتی؟پس تو کارتون باب اسفنجی رو هم دوست داری، خودت فکر می -
 «.يه حيوون داشته باشيم، بهش خوبی کنيم

   

 
 
 
 
 
 

 
شان به گياهان، ساله هم با مالحظه آسيب زدن الگوهای مورد عالقه 4رؤيا و شاهين ساله و  5کارن 

اند و يا به لحاظ ذهنی آمادگی اتالف ذخاير زيست محيطی را به دست عيناً دست به کاری مشابه زدهيا 
 اند:آورده
 ها چه کارتونی براتون بسازن، خوبه؟ خوب ببينم کارن جان، به نظرت اگه سازنده -»

ه ه. بعد يشبآخ جون. از اول اينو بپرس ديگه خانمممم. خب اول يه شهر تاريک باشه. مثالً نصفه
فکار ترين خالهواپيمای فضايی بياد از توش يه سری موجود فضايی پياده شه. بعد برن خونه معروف

شهر. نقشه بريزن زمينو نابود کنن. شروع کنن بمب بترکونن. آدم بکشن. مثالً تو لوله آب همه سم 
 تن و دوستاش بيان همه رو نجات بدن. بريزن. بعد بن

 گی بترسن کارن! ارتونی که میبه نظرم دخترا از ک -

 . «گيم اين کارتون مخصوص پسرای شجاعهخب اصن می
 کنيد؟های خوبی با هم میپس گفتی تو با داداشت هميشه بازی -»

 )با خنده( نه هميشه.
 ؟چه طور -

ريم خوابه، میکنيم )با صدای خيلی يواش(. ظهرا که بابا بزرگ میما با هم يه کار اشتباه هم می
 خنديم.کنيم و با داداشم کلی میداريم و عکساشو نگاه میيواشکی موبايلشو برمی

 داری داره؟چرا، مگه چيز خنده -
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 خنديم.دونم چرا ما میدار نيست، اما نمینه، خنده
 ای هم هست که با هم انجام بديد؟خوب کار ديگه -

 پای گلدون بابا بزرگ که خراب بشه. آره، ما يه بار خميردندون و شکر رو قاطی کرديم و ريختيم
 شما اين کار رو از کجا ياد گرفتيد؟ -

 «.از توی يه کارتون!

 شاهين جان تو، توی خونتون گيم بازی هم داری؟ -»
 نه، ندارم.

 کنی؟با چی بازی می تربيشپس توی خونه  -
 کنم.بابام تو موبايلش بازی داره، با اون بازی می

 موبايلش داره؟هايی تو چه بازی -
 مثالً پو، زامبی... .

 زامبی چيه؟ بازيش چه جوريه؟ -
بعد ريختم. يه بار حشتناکه. من دو جورشو ديدم... . شن ميان. اما خيلی وزامبيا مردن، اما زنده می

  ذاشتم زامبيا رو بکشه.، تيرانداز براش می1بابام ريخت، زامبی 

 جوريه؟اين که گفتی زامبی وحشتناکه، يعنی چه  -
ه، شکنی، چون آدمه مرده هست، اما زنده میکنی، وحشت میزيادم وحشتناک نيستا، اما نگاش می

 خيلی زشته.

 کنه؟شه، چه کار میخوب... بعد اين که زنده می -
سه رن، بعضيا از زامبيا با کوره تو يه حياطی... تو بعضی از بازياش دريا داره وسطش... با اردک میمی

 بعضياشم چمن داره، از رو چمنا ميان، با ماشينم ميان، بعد اونارم بايد بکشی. رن... می

 تو توی اين بازی بايد چه کار کنی؟ تو اون زامبيا هستی؟ -
 نه، من بايد زامبيا رو بکشم.

 کشی؟با چه چيزهايی زامبيا رو میتو  -
شونم شون خيار، يکیکنه، يکیشون بالل پرت میبمب، تفنگ، تيراندازی... . يه چيزی هم هست، يکی

هندوانه. تو يکی از بازيش، يه دونه غوله که مياد خيلی گنده هست... اينقده... ما بايد بزنيم اونو بکشيم... 
ميادش، بعد آتيش از دهنش مياد بيرون، بعد اون غول زامبی بزرگه مياد، بايد بری بکشيش، بعد بايد بری 

 .«قدی، يخی هم هست، ما بايد بريم اونا رو خشک کنيم، بترکونيمهای انآدماشم بکشی. بعد يه گوله
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 ند:اتوجهی به حفظ محيط زيست آمدههای مبتنی بر بیها و بازیهايی از پويانمايیدر زير نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  كودكان اجتماعی هایتعامل كاهش -12-    2

از تبلت، گوشی  04نسل دهه های ارتباطی جديد از سويی و کاربری گسترده کودکان گسترش فناوری
م در حال حاضر رق ر، شرايط متفاوتی را برای کودکانهمراه، ايکس باکس، ماهواره و رايانه از سوی ديگ

 .زده است
وشی گهای اجتماعی کودکان پيش دبستانی کاربر تبلت، کاهش يا افزايش تعاملاز اين رو مطالعه 

ی است از ديگر امورهای ارتباطی جديد فناوری همراه، ايکس باکس، ماهواره و رايانه، در ارتباط باکاربران
 .بايد بدان پرداختکه 

http://getandroid.ir/download/game/casual/7214-My-Chu-2-Virtual-Pet-Games.html
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های جديد در روابط اجتماعی افراد، نظرياتی متفاوت و بعضاً نظرات ارايه شده در مورد تأثير فناوری
های ناوریها بر تأثير مثبت فبرخی از نظرات بر تأثير منفی و برخی از آنمتعارض هستند. به اين معنا که 

 اند.جديد ارتباطی، در روابط اجتماعی افراد صحّه نهاده

 
    

 
 
 

(، در بررسی که در باب تأثير فناوری اينترنت در کاهش يا افزايش روابط اجتماعی 2444) 1جوينسون

گری در اين زمينه برآمده است. روشن در صددا نتايج متفاوت، هايی بکاربران دارد، با گزارش پژوهش
 نويسد:میگيری نهايی خويش از اين مسأله در نتيجهوی 
پردازد، یم« تنهايی اجتماعی»و « تنهايی هيجانی»گونه که مودی با تقسيم تنهايی، به طرح همان»

خود صحّه  اما روی تنهايی هيجانی کاربران اخير، تنهايی اجتماعی خود و اطرافيانشان را نپذيرفته،
های سطحی کاربران بيفزايد و به اين ها ممکن است بر ميزان ارتباطاند. به تعبير ديگر فناورینهاده

ها به ميزان زيادی وقت کاربران را آنان بکاهد، اما به سبب آن که فناوری« تنهايی اجتماعی»ترتيب از 
ر وقتی شود، آنان ديگانجامد به اين معنا که سبب میمی« هيجانیتنهايی »گيرد، در عمل به افزايش می

 . «نداشته باشند که با دوستان صميمی خويش بگذرانند و به اين ترتيب به حمايت عاطفی هم بپردازند

 سازد:( در مقاله خويش خاطرنشان می2411) 2ووهلوند

                                                           
1. Joinson, A. N. 

2. Wohlwend, K. E. 
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اوليا نظارت جدی بر کاربری های ارتباطی جديد چنان زياد است که اگر های فناوریجذابيت»
فرزندشان از فناوری نداشته باشند، آنان را غرق در خود کرده، به اين ترتيب کودکان ديگر فرصت چندانی 

 برای تعامل با ديگران نخواهند داشت.
 سازد: های مورد عالقه کودکان خاطرنشان مینويسنده با اشاره به رسانه

های مدنظر کودکان هستند و آنان با ترين رسانهجمله محبوب های ديجيتالی در حال حاضر ازرسانه
که بر دهند، بلها در جريان عمل نه تنها به شکل مشارکتی سواد خود را افزايش میکاربری از اين رسانه

ی در های ديجيتالافزايند. اما با وجود مزايای اخير نبايد فراموش کرد که بازیميزان خالقيت خويش می
سباب درگير شدن کودک با رسانه ديجيتالی )مانند تبلت( را فراهم آورده، به نوعی اسباب حال حاضر ا

 «.آوردگيری و انزوای وی از جمع را فراهم میکناره

های ارتباطی دهند با وجود آن که فناوری( هم در مقاله خود گزارش می2412) 2پيکو مک 1پلومن

ساله با استفاده از اين امکانات  4آورد و مثالً کودک فراهم میای را برای کاربران جديد امکانات گسترده
ا هتواند شخصاً به عکاسی پرداخته يا دست به ارسال عکس و شکلک بزند، با اين همه فناوریمی
 توانند از ميزان تعامل اجتماعی کودکان کاسته، مانع از گسترش تعامل آنان شوند.می

 
   

 
 
 
 
 

های ارتباطی جديد صحّه نهاده های اجتماعی کاربران فناوری( نيز روی کاهش تعامل2441) 3گندوز

 نويسد:است. وی در همين ارتباط می
 گردد، زيرا آنان وقت زيادیپذيری کاربران میکاربری زياد از رايانه سبب ايجاد اختالل در روند جامعه

ن ترتيب امکان تعامل مثبت و فعالشان با يکديگر کاستی دهند و به ايرا در ارتباط با رايانه از دست می
 يابد.می

 های ارتباطی جديد سببهای ميدانی انجام شده نيز داللت بر آن دارند که کاربری از فناوریبررسی
ادی ها شوند که به ميزان زيها و کارتونهای ديجيتال، پويانمايیشوند کودکان کاربر چنان غرق بازیمی

ها های مثبت و مؤثر اجتماعی آنان با دوستان و آشنايان آنواقع دور شده، به همين سبب تعاملاز جهان 
 يابد.کاستی می

                                                           
1. Plowman, L.  

2. Mc Pake, J. 

3. Gunduz, S. 
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های خويش باالتفاق روی کاهش ساله، در مصاحبه 5ساله و ستاره  0ساله، احسان  4اوليای سلنای 
 ند:او تلفن همراه تأکيد ورزيدههايی مانند تبلت های فرزندانشان در اثر کاربری مفرط از فناوریتعامل
ازی رو کنه يا گوشی بها بازی میهای فاميل يا دوستاش پيش سلنا باشند، سلنا با اوناگه بچه -»

 ده؟ترجيح می
ه باباش و کنه، ولی اگها بازی نمیکنه، ديگه با بچهگيره بازی میاگه باباش باشه، گوشی باباشو می

 «.کنها بازی میهدر واقع گوشی نباشه، با بچه
 هاش چه طور هست؟احسان با هم سن و سال رابطه -»

ش در حال بازيه، مگر اين که دوستاش هم بيان و اهزنه، همجمع با دوستاش حرف نمی یخيلی تو
 بگن بازی جديد دارن.

 زنه؟ها هم حرف نمیيعنی زياد با اون -
 «.ش يه گوشه هستاهنه، وقتی جايی مهمونيم، هم

 هاش چه طوره؟دخترتون با دوست رابطه -»
ت و تر با تبلها بيشميال و دوستا، معموالً بچهريم خونه فامیميان خونمون يا ما وقتی دوستاش 

 «.های ديگهگوشی سرگرم هستن، ستاره هم مثه همه بچه
ايت و ماهواره نيز حک فور و رايانهاسهای انجام شده با کودکان کاربر تبلت، تلفن همراه، پیمصاحبه

ساله، در  4های آنان با دوستان، آشنايان و اطرافيانشان دارد. آال و ياسين از کاستی گرفتن تعامل
تر ستردههای انسانی گهای فيزيکی که با تعاملهای خود در جريان مقايسه بازی با تبلت يا بازیمصاحبه

رسوم و های مهای فيزيکی يا اسباب بازیر بازیکودکان با يکديگر همراه است، به صراحت تبلت را ب
 اند:معمول، ترجيح داده

 بری؟ری مهمونی، تبلتت رو با خودت میوقتی می -»
 بله.

 ها؟تر با تبلتت بازی کنی يا بچهدوست داری بيش -
 هر دوتاش.

 تر کدوم رو دوست داری؟بيش -
 تبلت بازی کردن.

 چرا؟ -
 چون بهتره.

 چرا بهتره؟ -
 تر دوست دارم.دونم، بيشنمی

 ها بازی کن و با تبلت بازی نکن؟گن با بچهمامان و بابات بهت نمی -
 زارمش کنار.بعضی وقتا می
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ها بازی کنی يا با گوشی من؟ )داشت با گوشی من ماشين بازی اآلن دوست داری با بچه آال -
 کرد(.می

 «. با گوشی

 
 

 
 
 

 
 
 کنی؟ت بازی میاهری پيش پسرخالروز میچند ساعت در آقا ياسين تو  -»

 .ده که برم پيششمامانم خيلی اجازه نمی
 چرا؟ -

بابای ياسين  ،دماجازه نمی ،گه نهمی ،خوای بریمی مگه شما ،بذار برم ،گمآخه همش بهش می
 .خواد بخوابهمی

 ؟تخود پيش بياد ت بگواهخوب به پسرخال -
گه سريع می ،شهنوبت من که می کنه.ساعت بازی می خودش دو تازه همش بهونه مياره مشق دارم.

 .وقتت تموم شد
 کنين؟فقط با تبلت بازی می ،هميشه وقتی پيش هم ديگه هستين -

 آره.
 کنين؟تون بازی نمیی ديگه خودهااسباب بازی با خوب چرا -

 .«ترهمن خيلی بزرگ بعدشم پسرخالم از ده.تر بهمون حال میآخه با تبلت بيش
دارد که به جز تبلت بازی، بازی ديگری نکرده، به اين ساله نيز در مصاحبه خودش بيان می 4سپهر 

 ترتيب با دوستانش نيز وقت مشترکی برای بازی ندارد:
 کنی؟هات میهايی با دوستبه جز تبلت بازی، چه بازی -»

 «.کنمبا دوستام بازی نمی
های فيزيکی و صرف وقت کودکان پيش دبستانی با هم از آن بازیآنچه در مورد عدم تمايل انجام 

های خانوادگی با آنان برخورد دارد، قابل ياد شد، عيناً در ارتباط با کودکان فاميل که کودک در ميهمانی
 مشاهده است:

 کنيد؟مهمونياتون گوشی يا تبلت بازی می یتو -»
 م.ديکنيم. بهم پيام میآره خاله، تبلت بازی می

 کنيد يا با اسباب بازی و خاله بازی؟تر تبلت بازی میبيش -
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 .«تر تبلت بازیبيش
دارد، او بازی با تبلت را برگردش با مامان و بابا ترجيح ساله هم در مصاحبه خودش اظهار می 0سحر 

 دهد:می
 کنی؟تنهايی بازی میسحر خانم تو  -»

 ده.تر کيف میآره تنهايی بيش
 ده؟تر کيف میبيشچرا تنهايی  -

 کسی نيست که وسايالتو برداره. ،خب ديگه
 اصال کيف يعنی چی؟ -

 گذره.يعنی خيلی خوش می
 کنی؟کار میه ب ديگه چوخ -

 ريم گردش.با مامان و بابام می ،ديگه هيچی
 و؟ر تر دوست داری يا بازی با تبلتو بيشر گردش -

 بازی با تبلت.
 شی؟خسته نمی -
 !نه
 چرا؟ -
 .«رم سراغ يه بازی ديگهمی ،شميه بازی که خسته میاز 

 
 

 
 
 
 
 

های ارتباطی جديد بايد متذکر آن نکته مهمی که در کاهش تعامل اجتماعی کاربران خردسال فناوری
ها و جايگزين شدن تر کودکانشان از فناوریشد، مسأله تشويق اوليا در جهت کاربری هر چه بيش

 ای اجتماعی کودکان خردسال است.هها در خالء تعاملفناوری
های دهد که اوليای وی برای مهار سروصدای بازیساله، در مصاحبه خود گزارش می 4اميرحسين 

 اند:تر از تبلتش سوق دادهفيزيکی او، وی را به سمت کاربری هر چه بيش
 ؟پسر همسايه خودتون ری پيشمی ،اآلن که تبلت گرفتیاميرحسين تو  -»
 .کنيمريم با هم بازی میگاهی اوقات می ،رهآ

 ؟کنيدبازی می تبلتبا يا  دکنيبا هم ديگه بازی می -
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 .با تبلت ديگه
 ؟يدکنخوب چرا با هم بازی نمی -

 .کنندعوامون می ،کنيماون جوری سروصدا میخب 
 ؟دسروصدا کنيدون ب خوب يه بازی -

 «.ا دارههامون همه صدما پسرا بازی شه که خاله.نمی

 
 

 
 
 
 
 

اند که آنان به دليل نداشتن های خود خاطرنشان ساختهدر مصاحبه ،ساله 4های ساله و طا 0مرضيه 
 اند:حدودی از سر ناچاری به تبلت خود پناه آورده همبازی مناسب، تا

 تو دوست نداری؟مرضيه خانم  -»

 هستی.گن تو بچه مامانی شه، میکس با من دوست نمیآخه هيچنه! 

 دونی بچه مامانی يعنی چی؟تو می -

 !کنیشی و گريه میناراحت می ،يعنی اگه مامانت نباشه

 کنی؟گريه می ، توچرا وقتی مامانت نباشه -

 دارم مامانم هميشه کنارم باشه. آخه دوست

 .مامانت هميشه پيشت باشهکه شه نمی ،ب عزيزموخ -

 اما دوست دارم کنارم باشه. ،دونممی

 را دوست داری کنارت باشه؟چ -

 آخه تنهام، دوست ندارم.

 .شوبمهد با يکی دوست  یخوب تو -

 .شايد دوست پيدا کردم ،باشه

 کنی؟حاال که تنهايی با چی بازی میخوب تونی، می حتماً -

 .«با تبلتم
 تر دوست داری يا خونه؟و بيشر مهد کودکآقا طاها، تو  -»

 .خونه
 مگه اينجا بده؟ چرا؟ -

 .گذرونيمتر خوش میخونه بيش خب
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 گذره؟تر بهت خوش میکنی که بيشمگه تو خونه با کی بازی می -
 «.کنمکنه با تبلتم بازی میکسی باهام بازی نمی

 
 

 
 

 

 كودكان پذیریجامعه روند در تحول -13-2

همواره مورد توجه های مهمی است که در زمينه مسايل اجتماعی مطرح و پذيری، از مقولهمقوله جامعه
 بوده است.
کوشد تا مسايل مورد نظرش را به ذهن کودکان پذيری روندی است که در جريان آن جامعه میجامعه

 اش القا سازد. و نوجوانان جامعه

 
 
 
 
 
 
 
شناسی اين در جامعه .معنای انطباق با جامعه و آشناسازی با جامعه استپذيری از نظر لغوی بهجامعه»

ها در هايی را که شايسته عضويت آنشود که به موجب آن افراد ويژگیفرايندی اطالق می مفهوم به
پذيری نوعی فرايند کنش متقابل اجتماعی است که عبارت ديگر جامعهبه .کنندجامعه است را کسب می

 محيط ها و ديگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سياسی موجود در گروه يادر خالل آن فرد هنجارها، ارزش
 (.1404)بختياری، « سازدپيرامون خود را فرا گرفته، درونی کرده و آن را با شخصيت خود يگانه می

 نويسد:( در همين ارتباط می1404کرباسيان )
که طی آن هر فرد، هنجارها،  است شناسیشناسی و روانالعمر جامعهک فرايند مادامپذيری يجامعه»

صورت جزئی از وجود خويش در ه ها تأکيد دارد، به جامعه وی بر آنها و الگوهای رفتاری را کارزش
 د.آورمی
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)اعم از آموزش رسمی و غيررسمی( به افراد  های عامپذيری فرايندی است که به دنبال آموزشجامعه
دست آمده و موجب حلول قوانين رفتاری هر جامعه و همۀ انتظارات فرهنگی آن، در کل شخصيت ه ب

گردد و اين قوانين و انتظارات را بر ها در نظام آن اجتماع( می)توجه به مشارکت آن با روانی افراد،
 د... .کنشخصيت فرد حک می

ه ، غالباً حالت دوگانۀ رسمی و غيررسمی باستپذيری که نوعی فرايند انتقال فرهنگی فرايند جامعه
گيرد، های غيررسمی فرا میمحيط گيرد. آنچه هر کس از دوستان، خانواده و ديگر افراد درخود می

 )دارای ساختار( شده شود و در مقابل، هر وقت که موقعيت ساختهپذيری غيررسمی شناخته میجامعه
 «.ای از اين نوع استخوانند؛ که مدرسه نمونهپذيری رسمی میباشد، فرايند يادگيری را جامعه

کنند که در جريان آن کودک با تعريف میی را فرايندی پذير(، جامعه1009) 2و ديهلر 1کوبوکت

 يابد.های مورد نياز آشنايی میها، هنجارها و مهارتارزش

پذيری، به اخذ باورها، کودک در جريان جامعه ،سازدخاطرنشان می همين ارتباطدر(، 2444) 3شافر

برگرفته است،  ها و رفتارهای مورد پذيرش جامعه از طريق فرهنگ يا خرده فرهنگی که وی را درارزش
 آيد.نايل می

ساالن(، عوامل های جمعی، مذهب و محيط کار )برای بزرگخانواده، مدرسه، گروه دوستان، رسانه

 (.2100، 5، لم4روند )سچيفرپذيری به شمار میثر در جامعهؤم

 
 

 
 
 
 
 

 :پذيردپذيری در دو مرحله کلی صورت میجامعه»
فرايندی است که ميان فرد و گروهی که با وی در تماس نزديک و  ين،پذيری نخستالف( جامعه
دهد. عوامل اصلی اين مرحله های اوليه زندگی، رخ میدر سال گيرد و غالباًصورت می ،صميمی هستند

 .ساالن هستندخانواده و گروه هم

ولی  ،دهدتر روی میهای رسمیدر وضعيت ی است کهفرايند ،پذيری ثانوی يا مجددب( جامعه
های وليتوپذيری بخشی از مسها شخصی نيست. در اين مرحله عوامل جامعهيک از اين وضعيتهيچ

                                                           
1. Bukatko, D. 

2. Daehler, M. 

3. Shaffer, D. 

4. Schaefer, R. T. 

5. Lamm, R. P. 
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 های ارتباط جمعی هستندگيرند. عوامل اصلی در اين مرحله مدرسه و رسانهعهده میخانواده را به
 (.1404)بختياری، 

 طوره ساالن، بذيری درازمدت بزرگپپذيری اوليۀ کودکان و جامعهها در جامعهامروزه، نقش رسانه»
کوايل، هنوز اثبات ماهوی موضوع، تقريباً گسترده، مورد قبول قرار گرفته است؛ هرچند به عقيده مک

درنگ، با ساير تأثيرات ناشی از محيط ها بیتأثيری از سوی رسانه غيرممکن است؛ زيرا از يک طرف، هر
ها، در د اين، برخی فرضيات اساسی دربارۀ اثرات بالقوۀ رسانهآميزد. با وجواجتماعی و خانواده، درهم می

های خود رسانه و هنجارها و انتظارات والدين در رابطه با گيریها، تصميمهای کنترل رسانهسياست
 .شوندها، متجلی میاستفاده کودکان از رسانه

ها و ها با عرضه کردن نقشهای اخير در مورد تأثير فرهنگی، بر اين باورند که رسانهاغلب نظريه
 پذيری رسمی و)هم در جامعه ، به عنوان عاملی مهمهستندکه برای ثبات اجتماعی مطلوب  رفتارهايی

ها نقش صدايی مقتدر را برای همۀ مردم برعهده کنند و از آنجا که رسانهنقش میهم غيررسمی( ايفای 
ها در صف اول عوامل کنند؛ بنابراين رسانهها میآندارند و همچنين مردم مقدار زمان معتنابهی را صرف 

 (.1404)کرباسيان، « گيرندپذيرکننده قرار میجامعه

 

 
 
 
 
 
 

 

ساله، گواه روشنی بر ارتقای سطح تأثير رسانه از يک عامل درجه دوم در  4مصاحبه با آرش 
 رود:پذيری به شمار میپذيری به يک عامل درجه اول در امر جامعهجامعه
 دونی اينترنت چيه؟ آرش جان، می -»

 کنن. ها بازی میزنه، بچهزنن، آقا با خانمش حرف میآره، خانما با اينترنت با آقاهه حرف می
 زنن؟ها با هم حرف میپس با اينترنت آدم -

 «.کنمکنم، مرد عنکبوتی نگاه میآره، با اينترنت ونوم نگاه می
نوجوانان و جوانان( از فضای مجازی، بالطبع آنان فراتر از اثرپذيری از با توجه به کاربری کودکان )و 

های تبليغاتی آن سوی آب نيز قرار ها و دستگاهنهادهای خانه، مدرسه و جامعه، تحت تأثير افراد، سازمان
سل ن گرفته، به اين ترتيب در برخورد با مراجع ارزشی گوناگون )و بعضاً متضاد(، در عمل مسير متفاوتی تا

 کنند. پيشتر خويش را پيشه خود می
ساله، در مورد جشن تولّد خود و حسنی، به قرار  4ساله و مادر حسنای  4های محمدرضای اظهار نظر

 زيراست:
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 تن رو هم داری؟... خوب اسباب بازی بن -»
 خرم.نه، اما بعداً می

 شه؟اگه نخری، مگه چيزی می -
 اشم.شه که من نداشته بهمه دارن، نمی

 گن؟اگه نداشتی باشی، همه چی می -
 کنن، حتماً خسيسيم يا پول نداريم بخريم.خب فک می

 کنی؟خودت اگه کسی نداشته باشه اين طوری فکر می -
 خرن. آره ديگه، مامان باباش خسيسن، براش نمی

 مامان و بابای تو چه جوری هستن؟ -
 خرن.خرن برام. من هر چی بخوام میمی
 اسباب بازی مرد عنکبوتی رو هم داری؟آهان  -

 آره. نقابشم دارم تازه. قبلنا تولّد گرفته بودم، همه چيم مرد عنکبوتی بود. کيکم، بادکنکام، کالهم.
 اِ يعنی تِم تولدت رو مرد عنکبوتی گرفتی؟ -

 آره.
 ها که تِم تولّد مرد عنکبوتی باشه؟خودت گفتی به مامانت اين -

 من گرفته بود.دشو بتآره. سينا، سينا تول
 تو هم خوشت اومد؟ -

 «.ممون مرد عنکبوتی بوديآره. ولی من به همه نقاب مرد عنکبوتی دادم، آخرم عکس انداختيم، هم)با لبخند( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ای از حسنی نداريد؟... شما شکايت ديگه -»

که با  تر بازيش اينهبيششينه خاله بازی کنه، پوشه و مینه، حسنی گاهی وقتا مانتوی من رو می
 ايه که اگر کسی بهش کار نداشته باشه، به کسی کار نداره. های من سرگرم بشه. کالً بچهلباس
 نشده حسنی سعی کنه، شبيه يه شخصيت کارتونی بشه؟  -
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شه، بعد تأثيرش هم اين شکليه که مامان تو رو خدا واسم تر شبيه همين آنا و فروزن میچرا بيش
 .«ير که کيک تولدم اون باشهتولّد بگ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نويسد:پذيری مورد نظر غرب می، در ارتباط با روند جامعه1(1499) پورحاجی

 ، تجارت برده، انحصار معامالت طال و نقره،نگاریهرزهبرتربينی، نژادپرستی، تجارت در عرصه  خود»
بودند  یهای ناپسندويژگی يهوديان،جاسوسی  دهی وهای آسمانی، رباخواری، مافيا، رشوهتحريف کتاب
برانگيخت، به حدی که مردم اروپا برای نشان دادن نفرت خود، يهوديان  يانيان را از يهوديکه نفرت اروپا

 ورودش به هر مکانی با آلودگی بوده،را به موش تشبيه کردند؛ حيوانی که عامل اصلی بيماری طاعون 
 مشهود است.  ،تر تاجر ونيزی نوشته شکسپيرأاين تنفر در ت و بيماری همراه است. نمود عينی

برای در امان ماندن از شرّ  ،يان به کودکان خويش آموخته بودندياروپاآنچه از آن ياد شد، بر اساس 
داران بزرگ دوران خود بودند، به دوری کنند. متفکران و سران يهود که اغلب از سرمايه نيهوديان، از آنا

البی صهيونيسم )گروه فشار از اين رو اساسی برای اين نوع از يهودستيزی افتادند. فکر راهکاری 
وارد عمل شد و با ساخت  ،با استفاده از ابزار قدرتمند سينما و تلويزيون ،صهيونيسم در هاليوود(

داشتنی جلوه داد. در همين  های آن موش بود، اين حيوان را موجودی دوستهايی که ستارهانيميشن
 .ساخته شد 2و  1های معروف ميکی موس، تام و جری و استوار ليتلاستا مجموعهر

                                                           
 (. باربی، شواليه زيبا. اينترنت.1499پور، زهرا )حاجی .1
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ست کسی ايزنی؛ ميکی موس، نمادی از همان يهودی سرگردان و بیداولين شخصيت مشهور آثار والت 
يروز پ ن،شد و او با اتکا به زيرکی و چاالکی خويش بر همه آناتهديد می ،ترکه مدام از سوی رقيبان قوی

آزار و دوست داشتنی جای خود را در دل کودکان دنيا باز کرد. موش بی ،شود. بعد از ميکی موس، جریمی
هميشه بر تام، گربه نادان و احمق داستان،  ،های درشتشهای پهن و چشمانيميشن تام و جری که با گوش

کند. در اين مجموعه هرگاه جری به کمک می شدر برابر خودشدن شود و او را مجبور به تسليم يروز میپ
ست ا آيد. اين سگ بزرگ خاکستری، نماد کشور آمريکااو می ياریبه  ،احتياج پيدا کند، دشمن تام يعنی سگ

 د. شونشان داده می ،آزار، آرام و پشتيبان ستمديدگانکه در اين کارتون؛ بی
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شوند، در رويی توسط ديگران تحقير میگيری که به دليل زشتهای مطرود و گوشهکليشه شخصيت
به  نناهايی که در نهايت ناتوانی و زشتی آد؛ شخصيتنشوبه وفور يافت می ،های صهيونيستیانيميشن

لبه بر همه مشکالت غ يش،انگيز خوگيری از توان اعجاببا بهره نشود و آناقدرت و زيبايی تبديل می
ها که لبرخالف ساير في ،در زمرۀ اين گروه از آثار است. مادر دامبو ،کنند. انيميشن دامبو، فيل پرندهمی

دار به سر دارند، کاله عرقچين مانند مخصوص يهوديان را به سر دارد و به جرم دفاع از کالهی زنگوله
که  آوردبرد. دامبو نيز طی عملياتی، پرچمی را در سيرک به اهتزاز درمیدر اسارت به سر می ،شفرزند

 !نيست اسرائيلشباهت به پرچم بی
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست که در پايان به ا روگير، آواره و زشتدر کارتون جوجه اردک زشت، قهرمان داستان اردکی گوشه
 گشايد! عبارت رفتن به سمت خورشيد در توراتکه به سمت خورشيد بال می شودمیتبديل  ،قويی زيبا

 .باشدبيان شده و در بين يهوديان اين گونه رايج است که منظور از آن، بازگشت به سرزمين موعود می
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شخصيت محوری، گانگستری سفيد پوست است که نماد کالنتر و  ،شانسدر کارتون لوک خوش
لوک همواره تنهايی، غريبی و آوارگی خود را زير لب زمزمه  .آيدنيستی آمريکايی به شمار میقانون اوما

وک در يابد. لجذابيتی دو چندان می ،روگو و سگی خندهکند. او با چهره و اخالقی نيکو، اسبی بذلهمی
های اين در بعضی از قسمت ود.شرو نمیگاه با شکست روبههيچ ،جوی مجرمان و تبهکارانوجست

ی های مذهبی خرافلوک متمدن و مهربان، فرشته نجات سرخپوستان ساده لوح و مردمی از فرقه ،کارتون
را همه جا را ف ،د که بدون مداخله او، جنگ قبيلگی و ظلم و تبهکاریگردد و اين گونه القا میوشمی
يشه با اسبش به سوی گيرد. اما اين سؤال هميشه باقی است که خانۀ لوک کجاست؟ چرا او هممی

کند: کند؟ و چرا هميشه اين ترانه را زير لب زمزمه میخورشيد در حال غروب، آرام و خسته حرکت می
  ام؟ام دور افتادهمن گاوچرانی تنها هستم که از خانه

   

 وگر يهودی مظلوم کليشۀ کودک دور مانده از ميراث اجدادی يا دور مانده از آغوش گرم مادر، تداعی
نظاير حنا دختری در مزرعه و  داستان هاچ زنبور عسل، بنر، ت.خويش اس یدور مانده از سرزمين مادر

فهماند که بايد به دنبال مادر زيبا و نورانی خود باشد و غير يهوديان موجوداتی به کودک يهودی می ها،آن
 .خواهند او را از بين ببرندبدجنس هستند که می و ترسناک
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ها يعقوب، در ميان امت ، شير نماد سلطۀ جهانی يهود است. در تورات آمده است:1هدر کارتون شيرشا

خواهد  ،های گوسفندهای بسيار، مثل شير در ميان جانوران جنگل و مانند شير درنده در ميان گلهو قوم
 تواند مانع او شود. قوم اسرائيل در برابر دشمنانشدرد و کسی نمیکند و میبود که هنگام عبور پايمال می

 «.را نابود خواهد کرد نخواهد ايستاد و آنا
 

 
 
 
 
 
 
 

 

پذيری پذيری از آن ياد کرده است، به طور عمده ناظر بر جامعه( درباره جامعه1499پور )آن چه حاجی
پذيری تنها در ابعاد سياسی محقق نشده، همه ابعاد زندگی است، اما بايد توجه داشت که جامعهسياسی 

اری را نبايد دهای دستگاه تبليغاتی نظام سرمايهها و پويانمايیگيرد. بنابراين القائات کارتونرا دربر می
ه خواهان تربيت افراد ب داریمنحصر در مسايل سياسی ديد. به تعبير ديگر، از آنجا که نظام سرمايه

هايی انتربيت انس در صددای است که در عين مصرف کننده بودن، دنبال طغيان و قيام نباشند، گونه
آفرينی در جامعه نباشند، از رباتيک است که در عين برخورداری از اوج مصرف ممکن، به دنبال تحول

ه خواست اخير را محقق سازند. بنابراين زند کای میاين رو دست به تهيه و توليد محصوالت فرهنگی
ه زند که از سويی با دامن زدن بمی هایو پويانمايیها دستگاه تبليغاتی اخير دست به تهيه کارتون

ا داری رگرايی در سطح کاربران خردسال و نوجوان، افزايش فروش نظام سرمايهگرايی و مصرفشهوت
 د و حصربی حهای ترسيم خشونت که دست به ه محصوالتیتضمين کند و از سوی ديگر با تهيه و اراي

                                                           
1. Lion king 
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سازد که انديشه طغيان عليه نظام فاسد  ، کودکان و نوجوانان مخاطب خود را چنان مرعوبزنندمی
 داری را از ذهن خويش بيرون کنند. سرمايه

ويش گرفتن خشان، در عمل فاصله ساله، با تأثيرپذيری از الگوهای غربی مورد عالقه 4پرهون و مهن 
 اند:از جريان دينداری را به معرض ديد گذارده

 به نظرت مرد عنکبوتی دين هم داره؟ -»
 خونن؟دين همونه که قرآن می

دين مثل اسالم، مسيحيت، يهوديت. مثل اين که آدم مسلمان يا مسيحی باشه، يه جورايی مثل  -
 همون نماز و قرآن خوندن هست.

 نديدم که نماز بخونه.دونم، آخه من اوووم نمی
 دوست داشتی نماز بخونه؟ -

 خونن ديگه.آره، آدم خوبا همشون نماز می
 خونه، تو باز هم دوستش داری؟دونی مرد عنکبوتی نماز نمیخوب اآلن که می -

 «.آره، دوسش دارم
 خونه؟من نماز میمهن به نظرت بت -»

 خونه. نه، نمی
 خونه؟چرا نمی -

 دونم. اِممم نمی
 به نظرت نماز خوندن کار خوبيه يا نه؟ -

 گه کار خوبيه. بابام می
 خونی؟اگه بابات بگه نماز بخون، می -

 آره، چون کار خوبيه.
 من بهت بگه نماز نخون چی؟حاال اگه بت -

 خونم.نمی
 چرا؟ -

 «.گه انجام بديممن آدم خوبيه، کار بد نمیچون بت
ه های ساختها و پويانمايیدارد که با کاربری از کارتوندر مصاحبه خودش بيان می ساله، 5/4فرزام 

 داری، در حالی که به بلوغ زيستی خود نرسيده است، متمايل به دخترانو پرداخته دستگاه تبليغاتی سرمايه
 به اصطالح خوشگل شده است:

 باس بپوشه؟پس گفتی دوست داری دوست دخترت عين دوست دختر اسپايدرمن ل -»
 آره... .

 دوست نداری حجاب داشته باشه؟ -
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 نه. 
 چرا؟ -

 اندازد(. هايش را باال می)شانه
 ها قشنگ نيست؟به نظرت حجاب برای زن -

 ها که موهاشون معلومه... مثل خود شما... .آخه زن
 گم که کامل پوشيده 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 اون جوری هم لباس بپوشه، مثل دوست دختر اسپايدرمن، همه می -
 داری که 

 چه بهتر... .
 خوان دوست دختر داشته باشن؟هات هم میدوست -

 اميررضا دوست نداره... ولی پارسا داره. 
 چه جوری؟ -

 يه دختره هست، همسايشونه. 
 زنه؟با اون حرف می -

 آره! 
 گه؟بهش می چی -

 هيچی... .
 مثالً چی؟ -

 فرستن واسه هم وکنن... استيکر میالين بازی میگه تو چه قدر خوشگلی... با هم آنمثالً... می
 ها. اين

 کنن؟چت نمی -
 با خنده( سواد ندارن که... .)

 گه خوشگلی؟پس چه جوری بهش می
 فرستن خاله... .يس میو -

 م دوست دختر گرفته؟ه ها دوست دختر دارن... بعد اونپسر مثالً ها ديده کهپارسا تو کارتون -

 . خب... شايد...

 يعنی چی؟ -

پارسا داداشش  ، مثالًها هم هستنخب همه دوست دختر دارن ديگه... تو کارتو ،دونیخه میآخب... 
 .هم دوست دختر داره خب... 
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 دونه که پارسا هم دوست دختر داره؟داداشش می -

 .نه

 شه؟بفهمه چی می -

 .زنهپارسا رو می

 چرا؟ -

 . خب... اوممممم... پارسا کوچيکه خب...
 فرزام اين کار گناه نيست؟ -

 گی؟بگم به مامانم نمی
 ه خاله... مطمئن باش! ن -

 شم، نه بد نيست... .اآلن نه. ولی اگه بزرگ

 شی خوبه؟بوقتی بزرگ  ،ب چرا اآلن غلطهوخ -

 «.م بزرگه که دوست دختر داره ديگه...اسپايدرمنخب... مثالً 
 ساله، در مصاحبه خود از تمايل خود به مصرف سيگار و الکل ياد کرده است: 5/5کيميای 

 يزی بگم؟... خاله يه چ »
 بگو عزيزم.  -

 ذاره شبا خونه مهديس اينا بمونم؟دونی چرا مامانم نمیمی
 چرا؟  -

شوره، گيره، مامانم همش میکشن، من لباسام بوی سيگار میچون که بابا مامان مهديس سيگار می
 رم اونجا. هر موقع می

 تو خودت ديدی؟  -
ه منم کشن، بی کودک( سيگار مینگينم )دختر خالهی کودک( با اوهوم، ولی من خاله نسرينمم )خاله

 گن وقتی بزرگم شدی، نبايد سيگار بکشی، ولی خيلی با حاله. می
 چی با حاله؟  -

 کشن. سيگار می
 شن. کشن، به مرور زمان زشت میهايی که سيگار میولی دختر قشنگم سيگار هم چيز بديه، آدم -

 دونم. هيچم نخير، من خودم می
 دونی؟ چی رو می -

کشيد، بغل دريا راه ديد، يه دختر خوشگل داشت سيگار میمن خودم ديدم، مامانم داشت عکس می
رفت )پس از پرسش از مادر کيميا متوجه شدم که کودک به طور اتفاقی تبليغات لباس زير زنانه را در می

 کانال تلگرام ديده است(.
... 
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 ؟ کنیچرا با تبلت خودت بازی نمی -
 ره. ام يه کم سر میچون که اون اينترنت نداره، حوصله

 ره؟ ات سر نمیکنی که حوصلهبا اينترنت چه کارهايی می -
 .  هيچی

 کند(.)بعد از مدتی با تالش مجدد شروع به صحبت می
 کنم.بينم، الک )اليک( میرم ايستا )اينستاگرام( عکس میمی
 بينی؟ ها رو میمثالً عکس چی -

 . عکس کارتونا
 شه به من هم نشون بدی؟ خوب می -
 . گه چيا نوشته. اينجا عکس کارتوناس. مامانم برام میبيا

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 شن! ها واقعی نمیها که الکيه خاله، کارتون... اين -
 خوام تازه شبيه اين بشم. شن، بيا ببين خودت، اصالً منم میام میخيلی
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 يعنی چه کارکنی؟  -
 . نمای کبلد بشم آهنگ بخونم، برقصم، ولی اول بايد دماغمو چسب بزنم، موهامم بزرگ کنم و قهوه

 دماغت رو چرا چسب بزنی؟  -
 . چون که کوچيک بشه

 شه دماغ رو کوچيک کرد؟ مگه می -
 . گهآره. زن داييم با اين باربيه که واقعی شده، دماغاشونو چسب زدن قبالً. مامانمم می

 . تریولی تو خودت که از باربی خيلی خوشگل -
هر موقع چشامو آبی کنم، موهامو بزرگ کنم، کم غذا بخورم، بلد بشم قشنگ برقصم، خوشگل 

 شم. می
 ين شکلی بشی؟ خوای اچون باربی اين شکليه، تو هم می -

 . ريمام کالس باله هم میآره، من و مرسده
 مرسده دوستته؟ -

 آره. 
 خواد وقتی بزرگ شد، باله برقصه؟ اونم می -

 دونم ديگه. نمی
 اونم شبيه باربيه؟ -

 نه نيس، اون تپله، دوس پسرم نداره. 
 مگه تو داری؟  -

 . گويد(: آره)با صدای آرام می
 کی هست؟  -

 . تو مهد کودکه
 اسمش چيه؟  -

 . رادين
 چند سالشه؟  -
 سالشه.  5
 رادين دوست پسرته؟  -

 آره. 
 هات چه فرقی داره؟ خوب دوست پسرت با بقيه دوست -

 . دونم، همه دخترا دارنخب، اَه نمی
 مثل کی؟  -
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باربيا، مثه  ندرال، مثهمثه مبينا )دختر همسايه طبقه پايينی( و مثه بل )شخصيت کارتونی(، مثه سي
 همشون ديگه. 

 ها همشون دوست پسر دارن؟ اين -
 آره. 

 دونی؟ از کجا می -
 . خودم ديدم

 تو کارتون ديدی؟  -
 . آره تو ايستا )اينستا گرام( ديدم

 چی ديدی؟   -
 . خوابنبينن، میخرن، فيلم میخورن، کادو میرن شام میرن ماشين سواری، میديدم می

 شه به منم نشون بدی؟ می -
 . بيا ببين

 
 

 
 
 
 
 
 . کننيعنی همه با دوست پسراشون همين کارها رو می -

 آره... . 
کنن که اين جوری دونم خودم، آرايش میخب اين واقعی نباشه اصن، ولی باربی و برتز من می

 شم. شن. منم همون جوری خوشگل میخوشگل می
 يعنی چه شکلی بشی؟ برام بکشش  -

 دهد(.)تصاويری نيمه برهنه را نشان می . اينهنه وايسا
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 خوام اين جوری موهام بزرگ باشه يا نارنجی باشه. می
 چرا حاال نارنجی؟  -

 چون که نگاه کن، تو بعضی کارتونا موهاشون نارنجيه. 
 کنی؟ خوب حاال با تبلت خودت چه کار می -

 چندتا بازی دارم.
ها توان انواع آرايشکند. در اين بازی میها آرايش غليظ است که کودک آن را باز می)نام يکی از بازی

 های مختلف اعمال کرد(. ها را بر روی شخصيتو تتو

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 خاله جونم اين دختره که خيلی زشته.  -

 يگه. بعد بايد بره عروسی. خب من بايد آرايش کنم، درستش کنم، خوشگل شه د
 خوب بازی کن، به من هم ياد بده.  -

خوب  بری، ديگه ابروهاشوببين اول بايد صورتشو بشوری که ديگه سياه نباشه، بعد جوشاشو می
 زنی براش، بعد چشاشو يه رنگیزاری زير چشمش که سياه نباشه، بعد کرم میکنی، بعد خيار میمی
م زنی براش، بعدشکنی، بعدم رژ لب میرو چشاش، بعد موهاشو خوشگل می ذاریکنی، بعد مژه میمی

ره تو ماشين، گيره، بعد میپوشه، بعد سگشو میپوشه، بعد کفش میدی بهش، بعد لباس میگوشواره می
 ... . ره عروسیمی

 خورين؟ خورين، حاال چرا قهوه، چرا چايی نمیخوب کيميا خانم، گفتی قهوه هم می -
م خورم اصن، به مامان. من چايی نمیخورديم با همه منم وقتی کوچيک بودم، با عروسکام چايی میآخ

 .کنه همشگم برام قهوه درست میمی
 چرا آخه؟ چايی که خيلی خوشمزه هست؟  -

 خوره که، همشون يا قهوهبينن، کسی چايی نمیآره هس، ولی تو اين فيلمايی که مامان بابام می
 . ا شرابخورن يمی

 . هاآره عزيزم، ولی شراب چيز خيلی بديه -
  .خوام بزرگ که شم، شراب بخورمام خوبه. منم میشم خيلینخيرم اصن به من چه که بده، تازه
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 چرا آخه؟ -
 ...«. چون دوس دارم

 ساله، از آرمان مهاجرت به امريکا سخن به ميان آورده است که همگی موارد 4و سرانجام مهن 
 اند:های آن سوی آب رخ دادهها و پويانمايیگفته، تحت تأثير کاربری از کارتونپيش
 من برای آمريکا هست؟گفتی بت -»

 هاش. زنه تو کارتونآره. چون که انگليسی حرف می
 تر دوست داری يا فارسی رو؟تو زبون انگليسی رو بيش -

 انگليسی. 
 چرا؟ -

 چون بهتره.
 آمريکا چه جور کشوريه؟خوب مهن به نظرت  -

 ذاره.های خوب میها کارتونکشور خوبيه، چون برا بچه
 به نظرت امريکا قويه يا ضعيفه؟ -

 نه، خيلی قويه. 
 چرا؟ -

 هاش قشنگه. من آمريکاييه و کارتونچون بت
 تو ايران رو دوست داری يا آمريکا رو؟ -

 آمريکا رو. 
 مامان و بابات کدوم رو دوست دارن؟ -
 گه ايران خوبه. ابام ايران رو دوست داره و میب

 کنی؟ری آمريکا زندگی تو بزرگ شدی، می -
 «.رمآره می

د پذيری نبايد از آن ناگفته گذشت، تأثير تعيين کننده خانواده در فرايننکته مهمی که در ارتباط با جامعه
 پذير شدن کودک است. پذيری و چگونه جامعهجامعه

که هايی را به سه دسته تقسيم کرد، خانواده 04نسل دهه توان خانواده کودکان می از يک منظر کلی
غول اند و به مراقبت جدی از وی مشگذاری الزم را در امر تربيت فرزندانشان کردهبه لحاظ تربيتی سرمايه

يت فرزندشان که تربهايی که نسبت به تربيت فرزندشان توجه نسبی دارند و خانوادههايی هستند، خانواده
 اند.سپردهها و امثال آنها کرده، به دست رسانهها را ر

اند، کودکان در غالب گذاری جدی در امر تربيت فرزندشان زدهکه دست به سرمايههايی در خانواده
 گردند.می پذيرموارد بر نهج و روال و سبک زندگی پيشنهادی اوليا، جامعه
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يت کودکان در آن نسبی بوده است، القائات ارزشی خانواده به فرزند از که توجه به تربهايی در خانواده
در  اند و سرانجامکارآيی اندک و نسبی برخوردارند، زيرا که خانواده نيز در اين ميان نسبی عمل کرده

ها اند، کودکان به جای تبعيت و پيروی از ارزشکه در تربيت فرزندشان اهتمام جدی نداشتههايی خانواده
 کند.می کنند، تبعيتکه رسانه )و دوستانش( به وی ارايه می هايیو هنجارها اوليا، از ارزشهای هنجار و

ساله، کودکانی هستند که خانواده در تربيت آنان سعی وافری داشته و با منطق و  4پارميس و پرنيای 
ند، جتماعی خويش پی بگيرو هنجارهايی که بايد در زندگی شخصی و اها محبت، آنان را نسبت به ارزش

ضادی متهای آيد، آنان در مواجهه با ارزشگونه که از مصاحبه پارميس و پرنيا برمیاند. همانتوجيه کرده
 ويشخانوادگی خهای که توليدها و آثار فرهنگی غرب مبلغ آن هستنند، به سادگی رو به پذيرش معيار

 آورند:می
 خوبه يا بد؟ ،خوننخفته نماز نمیکه السا يا زيبای  اينبه نظر تو  -»

 خونن؟مگه خارجيا نماز می
 خونن؟نمی -

 من نديدم تو فيلما خارجيا نماز بخونن. ... نههه
 خونن خوبه يا بد؟که نماز نمی اين -

 خوب اونا به اين چيزی اعتقاد ندارن. 
 خونی؟تو چی نماز می -

  .بلد نيستم
 دوست نداری از مامانت ياد بگيری؟ -

 . مدفه يه چادر نماز گل گلی برام دوخت. خيلی دوسش دار چرا دوست دارم. مامانم اون
 پس تو دوست داری نماز بخونی؟ -
 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 ،خونهمیوقتی مامانم نماز  ،نه

 
 

 
 
 
 

 

 پرنيا تو تا حاال سعی کردی مثل ماشيناسورها چيزهای جديد بسازی؟ -»
 آره.
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 دی؟روزانه چه قدر اين بازی رو انجام می -
 زياد.

 چه چيزهای جديدی سعی کردی بسازی؟ -
 چرخ و فلک، ماشين.

 کنه؟کمک میسازی يا کسی بهت ها رو خودت میاون -
 سازم، بعضی وقتا هم با بابام.خودم می

 گيری؟تونی درست کنی رو از بابات کمک میهر جاييش که نمی -
 آره.

 شن؟پرنيا توی کارتون ماشيناسورها، هميشه ماشيناسورها برنده می -
 آره.

 به نظرت چرا؟ -
 چون قوی هستن.

ا و هکنن و از دست دشمنمشکلشون رو حل میپرنيا توی اين کارتون، ماشيناسورها چه طوری  -
 شن؟ها خالص میاوراق چی

 کنن.کنن و از دست اوراقچيا با ساختن چيزای جديد فرار میکشن، به هم کمک مینقشه می
 کنن بزننشون؟ آخه اونا خيلی قوی و بزرگن.سعی نمی -

 نه.
 وسايل خراب استفاده کنی؟تا حاال سعی کردی مثل ماشيناسورها از ابزارها برای تعمير  -

 کنم.توی بازی آره، مثالً لباسشويی و تلفنم رو تعمير می
 سازی؟سازی، از روی عکس يا الگو میچيزهايی رو که می -

 نه.
 کشی؟پس نقشه و الگو رو خودت برای خودت می -

 آره.
 خره رو دوست داری؟چيزهايی که بابات برات می -

 آره.
 کنه؟سازی، بابات چه کار میمیوقتی چيزهای جديد  -

گه اين چيه ساختی که انقد قشنگه و خودشم با سازين شکلک، مث کنه و میگيره و نگاه میازم می
 سازه.خودم می

کنی چيزهای جديد ديگه مثل سازی، سعی میبه جز چيزهايی که گفتی با ابزارهای سازين می -
 جواهرات هم بسازی؟

 آره.
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 کنن؟گی وسايلش رو برات بخرن، وسايلش رو برات تهيه میتی میمامان و بابات وق -
 آره.

 ها رو؟تر دوست داری يا بازاریکنی رو بيشتو جواهراتی که خودت درست می -
 کنم.اونايی که خودم درست می

 چرا؟ -
 ترن و اندازه دستم هست و گشاد نيستن.چون خوشگل

 ها درست کنی و بفروشی؟اهر اينتا حاال به اين فکر کردی توی آينده هم جو -
 آره خوب، ولی نه اين که همش از اينا درست کنم.

 هايی ديدی؟خوب ديگه چه کارتون -
 يادم نيست.

 کارتون باربی رو ديدی؟ -
 نه.
 آنا و السا رو ديدی؟ -

 آره يه بار.
 از شبکه پويا ديدی؟ -

 نه، خونه دوستم ديدم.
 اسم دوستت چيه؟ -

 سارا.
 کم کارتونش رو برام تعريف کنی؟شه يه می -

 يادم نيست.
 از چی تو اون کارتون خوشت اومد؟ -

 از لباسا و تاجاشون.
 لباساشون و تاجاشون چه شکلی بود که خوشت اومد؟ -

 زد.لباساشون بلند بود، برق می
 دوست داری مثل آنا و السا لباس بپوشی؟ -

 آره، دوست دارم.
 ؟کردنتو کارتون کارهای بدم می -

 دونم، يادم نيست، خيلی وقت پيش ديدم.نمی
 اومد؟توی اين کارتون از چه چيزی بدت می -

 شه از اين کارتون سوال نکنی، چون خيلی يادم نيست، فقط همين لباسا و اينا يادم بود.می
 های آنا و السا؟ترن يا لباسها قشنگهای محلی رو ديدی؟ به نظرت اينپرنيا لباس -
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السا وآنا، چون لباس محلی خيلی گشاده و رنگاش زشته، ولی آنا لباسش خوشگله و مث های لباس
 مونه.لباس عروسا می

 پرنيا به نظرت آنا و السا خوشگلن؟ -
 آره خوشگلن، ولی زياد نه.

 تره؟ ها باشه خوشگلتر شبيه اونهر کی بيش -
 اند.نه، آخه خيليا هم هستن، شبيه اونا نيستن، ولی خوشگل

 ها باشی؟تا حاال خواستی شبيه اون -
 نه، يک بار به مامانم گفتم، گف هر کسی خودش خوشگله. 
 ها درست کنی؟سعی کردی خودت رو مثل اون -

 نه، ولی لباساشون رو دوست دارم.
 عزيزم تو قيافه و ظاهر خودت رو دوست داری؟ -

 آره.
سا شبيه يه شخصيت کارتونی مثالً آنا و التا حاال شده به خودت بگی يه جايی از بدنم زشته، کاش  -

 يا باربی باشه؟
 نه، من بدن و صورت خودمو دوست دارم.

 ها باشه؟ای داشته باشی که شبيه وسايل توی کارتونتا حاال دلت خواسته وسيله -

 آره.
 مثالً چی؟ -

 لباس السا رو دوست داشتم، به بابام گفتم برام بخره، ولی هنوز نخريده.
 ابات برات اون لباس رو نخريد، چه کار کردی؟وقتی ب -

 ناراحت شدم، باهاش قهر کردم.
 بعدش باهاش آشتی کردی؟ -

 آره.
 چرا باهاش آشتی کردی؟  -

 يه لباس ديگه برام خريد.
 گی برات بخرن؟ت هست و ازشون خوشت بياد، به مامان و بابات میهاتو هر چی تو اتاق دوست -

 بعضی وقتا.
ن که برات يه چيزی رو بخرن شده تا حاال گريه کنی يا مثالً با مامان و بابا قهر کنی يا به خاطر اي -

 بزنيشون؟
 آره يه بار.

 کی بوده؟ -
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 خواستم.وقتی لباس السا رو می
رو  های کارتونیهات توی مهد که براشون تولّد گرفتن، کسی بوده که تو جشنش لباسازدوست -

ها مثالً آنا و السا روش باشه يا اين که تزيينات جشنش مثل کارتونبپوشه يا کيکش عکس چيزهای تو 
 های کارتونی باشه؟های عروسکبادکنکا و اينا يا عکس

 آره.
 کی بوده؟ -

 السا.
 جشنش چه طور بود؟ -

السا لباس السا رو پوشيده بود، موهاشم شبيه السا درست کرده بود، تاج السا هم گذاشته بود، بعد 
 سا روش بود.کيکشم عکس ال

 جشن تولّد تو هم اين جوری بوده؟ -
 نه.
 دوست داشتی تولّد تو هم مثل تولّد السا باشه؟ -

 «.يه کوچولو، ولی تولّد خودمم دوست داشتم

 
 

 
 
 
 
 

هستند که به شکل نصفه نيمه به کار تربيت کودک هايی ساله، متعلق به خانواده 4عرفان و مهدی 
روند تربيت آنان جديت داشته و گاهی بدون توجه، آنان را در دامن محصوالت اند و گاهی در خود پرداخته

خانوادگی و های در مواجهه با تعارض ارزشها اند. کودکان اين خانوادهساختهها تهيه شده غربی ر
ادی مشی پيشنهغربی، نوسانی عمل کرده، در غالب موارد به خطهای تبليغ شده توسط الگوهای ارزش

 دهند:می غربی تنهای و پويانمايیها کارتون
 ؟کنهمی خرج کی برای هاش روپول منبه نظر تو بت -»

 نامزدش. 

 نامزدشه؟ مگه اون دختره -

 نامزدمه.  جولی گفته خودش

 نگفته.  درست شايد -

 گه. نمی دروغ منبت نه،
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 نامزدمه؟ گهمی دخترشه، دوست شايد -

 . نامزدشه گنمی همه نه،

 گن؟می چی به دختر دوست دونیمی تو -

 آره. 
 بگی؟ من هم به شهمی -

 . باشن دوست با هم دختر و يه پسر يه اين که

 داری؟ دختر هم دوست تو -

 نه.

 ندارند؟ های تو همدوست -

 . زدمنمی حرف باهاشون که داشتن اگه نه،

 چرا؟ -

 . باشه دوس دختر يه با پسر يه زشته آخه

 زشته؟ چه چيز اين کار -

 دخترا.  با دخترام، شنمی دوست پسرا با پسرا

 ؟چه طور هستبه نظرت  اين کارهم دوستن،  ا باهپسر خارج دختر و توی -

 .دوس ندارم اصالً ،نه

 ا دوست نداری؟رچ -

 . کی بايد با دوستای خودش باشه . هرهدوس ندارم ديگ

 کنه؟نمی رو ناراحت تو دوسته، دخترها با منبت ين کها -

 نيست.  دوس

 گشت. می دخترها با منبت که ديدم من -

 کنه. می اين کارا رو بزنه، گول رو بقيه بخواد اين کهبرای  منبت

 بزنه؟ گول چی يعنی -

 بگه.  دروغ، بزنه کلک بهشون ينی

 خوبيه؟ کار گفتن دروغ زدن و کلک نظرت به -

 . بزنيم کلک شيممی مجبور وقتا بعضی ولی نه،

 هايی؟وقت چه -

 . ندونه از ما چيزی کسی خواييممی که وقتاييی

 بکنه؟ کاری چنين منبت بايد چرا -

 «. بده شکست دشمناشو اين جوری خوادمی

 تر دوست داری؟هايی رو بيشآقا مهدی تو چه کارتون -»
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 من، سوپرمن.باب اسفنجی، بت
 دوست داری شبيه کی بشی؟  -

 من.بت
 من بشی؟ چرا دوست داری شبيه بت -

 کنه.  چون اون خيلی قويه، عضالت بزرگی داره، فکر کنم بدنسازی کار می
 کنه يعنی چی؟بدنسازی کار می -

 تيپ.شه و خوشيعنی هيکلش قوی و جذاب می
 شه؟تيپ و جذاب میره، خوشی بدنسازی میسک پس هر -

 ره.تيپه، چون بدنسازی میآره. مثالً محسن پسرخالم خوش
 دوست داری بدنساز بشی؟تو هم  -

 شم.آره، حتماً بزرگ بشم، بدنساز می
 خوای بدنساز بشی؟برای چی می -

 من باشم.تيپ بشم و قوی بشم تا مثل بتبرای اين که خوش
 کنی؟تيپ و جذاب شدی، چه کار میخوب بعد از اين که خوش -

 من با دشمنا بجنگم.تا بتونم مثل بت
 مگه جنگيدن کار بدی نيست؟ -

 نه، اگه با دشمنا بجنگی اصالً کار بدی نيست. 
 ها چه کسانی هستن؟دشمن -

 دشمن ما آمريکاست.
 چرا آمريکا؟ -

 چون که دشمن ماست ديگه.
 گی دشمن؟خوب تو اصالً به چه کسی می -

 به کسی که دشمن باشه با ما و کار بد بکنه و آدما رو بکشه.
قی ها فرها رو بکشی، پس تو هم با اونبشی تا آدم خوای قویخوب تو مگه اآلن نگفتی که می -

 نداری ديگه؟
 کشه.های خوب رو میخوام بکشم، ولی آمريکا آدمهای بد رو مینه، من آدم

 کشه؟های خوب رو میدونی که آمريکا آدمتو از کجا می -
 . گيماز تو تلويزيون ديدم، چون آدم بدی هست، برای همين ما مرگ بر آمريکا می

 به نظرت آدم خوب يا بد بودن يعنی چی؟ -
 گن بد.ره جهنم میگن خوب و به آدمی که میره بهشت میبه آدمی که می

 من بهتره يا شکرستان؟حاال به نظرت بت -
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 ترن نسبت به شکرستان. من، چون آدماش خيلی قشنگبت
 ها هستن؟کارتون مال کدوم کشوردو تا  به نظرت اين -

 يه و شکرستان ايرانيه.من خارجبت
 خارجيه يعنی مال کجا هست؟ -

 خارج ينی يک جايی بيرون ايران.
 دوست داری بری خارج؟ -

 آره، من با مامان و بابا و داداشم رفتيم ترکيه.
 اونجا چه طور بود؟ -

 خوب بود، ولی مثل ايران نبود.
 چرا؟ -

 ها.چون اونجا روسری نداشتن زن
 چرا روسری نداشتن؟ -

 معلومه ديگه، چون مسلمون نيستن.
 مگه هرکسی مسلمون باشه، بايد روسری داشته باشه. -

 ها روسری دارن.آره، چون فقط مسلمون
 به نظر تو پس اونا اگه مسلمون نيستن، چه دينی دارن؟ -

 به نظر من اونا مسلمون نيستن، خارجی هستن.
 ها چی هست؟دونی دين اونمی -

 دين اونا خارجيه.
 دونی دين يعنی چی؟اصالً می -

 نه.
 هايی که خارجی هستن؟های بهتری هستن يا اونهايی که مسلمون هستن، آدمبه نظر تو اون -

 کشن.ها آدمای بهتری باشن، چون خارجيا آدما رو میفکر کنم ايرانی
 کشن، پس چرا اونجا رفتی؟ها رو میاگه آدم -

 رفتيم برای تفريح، زود اومديم.
 خوای توی ايران بمونی يا خارج؟رگ شدی میبز -

 ايران.
 کنی يا شبکه تلويزيونی؟دی نگاه میمن رو توی سیتو بت -

 تو جم جونيور، تو ماهواره.
 چرا جم جونيور؟ -

 هاش قشنگ هست.ذاره و خيلی کارتونمن رو میچون اون بت



 04دهه  / بررسی تحول های روانی، فرهنگی و اجتماعی نسل294

 ماهواره خوبه يا بده؟ -
 نگ داره توش.های قشماهواره بد نيست، چون کارتون

 کنی؟پس شبکه پويا رو نگاه نمی -
 نه، فقط جم جونيور.

 شبکه چيه؟دو تا  فرق اين -
 های جديد و قشنگ.ده، اما جم جونيور کارتونهای مسخره نشون میشبکه پويا کارتون

 شناسی؟رستم رو می -
 يه کم آره. اون رو برام مامان بزرگم تو داستان خونده.

 من؟بود مثل بترستم هم قوی  -
 من ماشين داره، ولی اون يه اسب داشت.من. اون تجهيزات نداشت. بتآره، ولی نه مثل بت

 من برای اآلنه.خوب اون مال زمان قديم بود، ولی بت -
 تر از رستمه.تيپمن خوشنه، معلومه که بت

 هات هم همين نظر رو دارن؟به نظرت دوست -
 تره.تيپتر و خوشقویمن دونيم که بتآره، همه می

 ها هستن؟شبکه پويا و جم جونيور برای کدوم کشور -
 پويا برای ايران و جم جونيور برای خارج.

 مگه تو نگفتی خارج بده و دشمن ماست؟ -
 ذاره.های قشنگ میآره دشمن ما هست، ولی کارتون

 مگه ما ايرانی نيستيم؟ -
 آره. 

 کنيم.های ايرانی نگاه پس بايد شبکه -
 ذاره.های قشنگ نمیآره ما ايرانی هستيم، ولی شبکه پويا کارتون

 های پويا بده؟به نظرت چرا کارتون -
من هم ذاره و هيچ وقت بتهای قديمی میتيپ نيستن توش و بعدشم کارتونهای خوشچون آدم

 «.ذارهنمی
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الگو و خانواده، تعارض پديد آمده را های مواجهه با تعارض ارزشبالطبع در شرايط اخير، کودکان در 
ساله )که از  5/4ساله و اميرعلی  4کنند. مصاحبه پرهون به نفع الگوهای مورد عالقه خويش حل می

هايی در همين جهت به شمار ای مذهبی برخوردار بوده و دايی وی شهيد شده است(، نمونهخانواده
 روند:می

 مرد عنکبوتی دين هم داره؟به نظرت  -»
 خونن؟دين همونه که قرآن می

دين مثل اسالم، مسيحيت، يهوديت. مثل اين که آدم مسلمان يا مسيحی باشه، يه جورايی مثل  -
 همون نماز و قرآن خوندن هست.

 دونم، آخه من نديدم که نماز بخونه.اوووم نمی
 دوست داشتی نماز بخونه؟ -

 خونن ديگه.ز میآره، آدم خوبا همشون نما
 خونه، تو باز هم دوستش داری؟دونی مرد عنکبوتی نماز نمیخوب اآلن که می -

 «.آره، دوسش دارم
 . 11من دوست دارم با دوستم بنيامين، بزرگ شديم بريم آلمان برای هشدار برای کبری » 
 ؟11يعنی چی کبرا  -

 . اين اسم فيلمه
 آهان، ديديش؟ -

 آره.
 اش بدی؟توضيح درباره تونی يه کممی -

 .  تفنگ کلت دارند
 دی؟خوب ديگه، باز توضيح می -

 . من خيلی دوست دارم توضيح بدم
 . خوب دوست داری، توضيح بده ديگه -

وع . سمير، پاور، الکس )سپس شردونم. اسماشونم می. تفنگ و کلت دارنددوست دارم اداشونو در بيارم
کامالً انگليسی گفت( اردونرآراکارامر، سمير، مس تن گيفن، الکس، دنير، روزان... ها را با لهجه کرد اسم
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. چون دشمناشون تفنگ بزرگ دارند، مثالً اندرو دوست دارم، به خاطر اين که قوی 11تر کبری بيش
 . تونن شکستشون بدهندتک تيرانداز دارند، ولی اونا کلت ضعيف دارند و می

 بشی؟ 11زرگ شدی بری آلمان و کبری تو هم دوست داری ب -
 . خندد( دوست دارم توی نيروی کمکی تانک برم)می

 خوای بگيری؟تانک می -
 . گيرکنمخوام دزدها رو غافلخندد( می)می

 به نظرت دزدها چه کسايی هستند؟ -
وی رن ترن خونه مردم، بعضياشونم زورکی میآدمای خيلی بدی هستن و بعضياشون زورکی می

 کشورهای ديگه.
 گی؟اميرعلی، 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
 دونی کدوم کشورها؟می -

 دونم.نه، نمی
 چرا رفتن اونجا؟ -

 هاشون مردمو بکشن.برای اين که با اسلحه
 کار بديه؟ -

 خيلی.
 ها رو تو از کی ياد گرفتی؟اين -

 . «از مامان و بابام شنيدم
 گذاشته و ارتباطی جديد بدون يار و ياورهای که فرزند خويش را در مواجهه با فناوریهايی خانواده

وبرداری الگ بينند کهمی اند، بالفاصله خود را با کودکانی مواجهبه هوا و هوس خود پرداخته و تنها تنها
کنند. می کنند، عملمی غربی داشته، بر همان نهنج و منوالی که آنان پيشنهادهای تام و تمامی از الگو
 اند.ساله، مصاديقی در همين جهت را به دست داده 4ساله، عرفان و محمدعلی  0اظهارات مشکات 

 مشکات تو دوست داری مثل سيندرال باشی؟ -»
 آره، دوس دارم.

 داری توی چه چيزهايی شبيه سيندرال باشی؟دوست  -
 دوس دارم پيرهن تورتوری بپوشم.
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 پيرهن تورتوری داری؟ -
 اوهوم.

 کی برات خريده؟ -
 مامانم برام خريده.

 ها رو داشته باشی؟ديگه به نظرت چه چيزهايی از سيندرال خوشگله که تو دوست داری اون -
 کفشاش خوشگله.

 کفشی مثل کفش سيندرال داری؟  -
 خرم. نه، مامان گفته بزرگ شدی می

 کنی شبيه سيندرال شدی؟وقتی بپوشيش، حس می
 آره.

 کنی؟پوشی، چه کار میوقتی پيرهن تورتوری می -
 رقصم.زنم، میرژ می

 به نظرت سيندرال آدم خوبيه؟
 آره.

 کنه؟مثالً چه کارهای خوبی می -
 کنه.به بقيه کمک می

 کنه؟به چه کسانی کمک می -
 ده.به موشا غذا می

 کنی؟تو هم به بقيه کمک می
 آره.

 زنی؟هات درباره سيندرال حرف میشما با دوست -

 اوهوم.
 گيد؟راجع به سيندرال چی به هم می -

 گيم خوشگله.می
 کنيد، مثالً يکی سيندرال بشه، يکی نامادريش؟سيندرال بازی هم می -

 آره.
 کنيد، سيندرال شدی؟حاال توی بازی که می شما تا -

 آره.
 کردی که شبيه سيندرال باشی؟بعد مثالً توی بازی چه کار می -

 زنم.پوشم، رژ میلباس تورتوری می
 کنی؟ديگه چه کار می -
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 دم.به موشا غذا می
 کنن؟های تو هم نقش موش رو بازی میدوست -

 اوهوم.
 کنن که شبيه سيندرال باشن؟کنن، چه کار میبازی میهات نقش سيندرال رو وقتی دوست -

 رقصن.زنن، میرژ می
 همين؟ -

 آره.
 شه؟به نظرت اون شاهزاده توی فيلم سيندرال، چه کاره سيندرال می -

 دوس پسرشه ديگه.
 از کجا فهميدی دوست پسرشه؟

 رقصن.معلومه، با هم می
 کی با هر کی برقصه، يعنی دوست پسرشه؟ هر

 «.اوهوم
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟دخترش نيست و نامزدشه دوست منه،دختری که پيش بت کنی،می فکر تو ... پس گفتی -»

 . آره
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 ؟بيهخو کار کنن،نمی عبادت خدا رو و خونننمی که دوستش داری، نماز سوباسا يا منبت ين کها -

 . ندارن اعتقاد خدا و به کننمی زندگی خارج اونا ولی نيست، خوبی کار

 ؟داريم اعتقاد خدا به هاايرانی ما فقط نظرت به -

 . کنم فک آره

 رسيدی؟ فکری چنين که به چی شد -

 . نيستن ما مث کشورا بقيه آخه

 نيستن؟ ما مثل چه طوری -

  رن.نمی مسجد، خونننمی نماز مردم يا ندارن حجاب زناشون ما مث

 ؟نداره اعتقاد خدا به نظرت به نکنه، اين کارها رو هر کی -

 ديگه.  نه

 ری؟خونی، مسجد میتو چی نماز می -

 ولی نماز خوندنو بلد نيستم که.  ،رمبزرگم می مسجد با بابا

 خوای ياد بگيری؟نمی -

 ده. کم داره بهم ياد میمامانم کم

 رن؟م مسجد میو هتی هادوست -

 بلد نيستن.  ن رواونام نماز خونداما ره. آ
 کشور هستن؟ کدوم برای نظرت به گی،که میبدی  هایآدم -

 آمريکا.

 کشوره؟ کدومی تو اون چی، منبت -

 . ديگه آمريکا همون

 جنگه؟می خودش سرزمين آدمای با منبت -

 «. کننمی اذيتشون يا کشنرو می مظلوم آدمای که اونايی آره،

 
 

 
 
 
 

 

 کرد؟میمحمدعلی به نظر تو مرد عنکبوتی چه کارهای خوبی  -»

 کرد.کردن، کمک میهايی که اذيتشون میبه آدم

 کرد؟بعد مرد عنکبوتی کار بدی هم می -
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 اوووومممم، نه.

 آخه مرد عنکبوتی با يه دختره دوست بود، اين کار بدی نيست؟ -

 چرا بده.

 پس چرا نگفتی اين که مرد عنکبوتی با يه دختره دوست بود، کار بدی بود؟ -

 «.دادهکار بدی نيست که مرد عنکبوتی انجام میدونم، شايدم نمی

 
   

 
 
 
 
 

 

تر اگر به آن چه از آن ياد شد، مسأله تزلزل ديگرپيروی کودکان افزوده شود، عمق و شدت مسأله بيش
ای از تزلزل ديگرپيروی را به شرح زير ساله، در مصاحبه خود نمونه 5گردد. طاهای هويدا و نمايان می

 نهاده است:به منصه ظهور 
هات پاک شدن و ديگه توی تبلت نه کارتون داری نه ی کارتونخوب اگه بری خونه ببينی همه -»

 کنی؟بازی، چه کار می
 هيچی.

 شی؟ناراحت نمی -
 کنم.نه چون که روبيکا دارم، بازار دارم، دوباره نصب می

 اگه نتونی نصب کنی؟ -
يد کنم، بابام نباها رو پاک میی بازیکودک، همه کنم، چون که من وقتی ميام مهدهميشه نصب می

 کنم.بفهمه با تبلت بازی می
 کنی؟يعنی دوباره نصب می -

 آره.
 ده با تبلت بازی کنی؟بابات اجازه نمی -

 کنه.نه، دعوام می
 کنی؟خوب پس وقتی بابات خونه هست، چه جوری با تبلت بازی می -

 کنم.رم يواشکی با تبلت بازی مینم، بعد میکرم توی اتاق بازی میگم میخب می
 کنی؟کنی چه کار میخوب اگه بابات ببينه که داری با تبلت بازی می -

 گيره، به مدت يک هفته.تبلت رو ازم می
 خودش گفته يک هفته؟ -
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 «.آره!
 وبیخهای ساله، به صرف آن که کشوری مانند امريکا و انگليس، کارتون 4اميرحسين، آرشام و محمد 

 اند.را کشورهای برتر قلمداد کردهها سازند، اين کشورمی
تن متعلق به چه کشوری است، داند بنتن، با آن که نمیساله، در پرسش از کشور بن 4اميرحسين 

 کند:اما از کشور وی با عنوان کلی نجاتگر ياد می
 کنه؟خوب چرا مرد عنکبوتی خوبه؟ مگه چه کار می -»

 زنه.زنه، چيزای خطرناک رو میکنه، وقتی چيزی مياد میمی آدما رو مراقبت
 هان بعد به نظرت مرد عنکبوتی مال کدوم کشور هست؟آ -

 تنای جديد که ساعت دارن، باشه.های سپردار و سپرندار با بنامممم بايد کشور مرد عنکبوتی
 تنای جديد که ساعت دارن خوبن؟بن -

 آره.
 ها خوبن؟چرا اون -
 ا چون که کشورشون نجاتگره ديگه.اون
 کشورشون نجاتگره؟ اين کدوم کشوره که نجات دهنده ديگران هست؟ -

 دونستم.يه کشوری که من قبلنا نمی
 دونی؟اآلن می -

 آره!
 کدوم کشور؟ -

 تنا، کشور نابودگر غوال.کشور مرد عنکبوتيا، کشور بن
 دونی؟هان بعد اسمشو نمیآ -

 نه؟
 ها باشی؟داری مثل اونخوب تو دوست  -

 «.اوهوم!
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ای که داشته است، امريکا را که الگوی تخيلی مرد عنکبوتی در آن شکل ساله، در مصاحبه 4آرشام 
، بد تن را نپرداخته استنامد، اما کشور خودش ايران را که الگويی مانند بنگرفته است، کشور خوب می

 کشور قهرمان )!( ندارد:داند، چون به زعم او اين می
 يا اسپايدرمن رو؟ داری دوست تربيش رو جری آرشام -»

 اسپايدرمن.
 داری؟ تر دوسترو بيش چرا اسپايدرمن -

 قهرمانه. اون يه چون
 داريم؟ قهرمان هم ما توی ايران نظرت به -

 نه.
 هستن؟ خوب کشورها کدوم نظرت به آرشام -

 آمريکا.
 تش؟هس چرا آمريکا کشور خوبی -

 دارن. قهرمان تو کشورشون چون
 بری؟ آمريکا شدی بزرگ داری دوست -

 خيلی. آره،
 داری؟ چرا دوست -

 دارن. رو دوست قهرمانا اونا که پيش رممی چون
 ندارن؟ کشورها قهرمان بقيه -

 نه.
 داره؟ قهرمان چون آمريکا کشور خوبيه، پس -

 آره.
 دارن؟ وجود هم بد هایتوی آمريکا آدم -

 گيرن.می جلوشونو قهرمانا ولی آره،
 نابودکنن؟ رو هم بد خيلی آدمای توننمی هاقهرمان -

 آره.
 بد هستن؟ کشورها کدوم نظرت به آرشام -

 بدن. همشون
 کشورها بد هستن؟ چرا همه -

 ندارن. قهرمان چون
 بگی؟ من به تونیمی که بلدی، رو کشورهايی اسم آرشام -

 فرانسه، ايران، برزيل.آمريکا، انگليس، آلمان، 
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 از کجا ياد گرفتی؟ دونی،رو می کشورها اسم چقدر خوب -
 ديدم. تو فوتبال

 خوبن؟ گفتی کشورها که يکی از اين جزآمريکا کدوم به نظرت به -
 کدوم. هيچ

 نيستن؟ خوب کدومشون چرا هيچ -
 ديگه. ندارن قهرمان کدومشون هيچ

 دارن؟ دوست رو هاقهرمان توی آمريکا آرشام -
 «.خيلی آره،

 
   

 
 
 
 
 

 کند:ساله هم کشور سازنده کارتون و الگوی مورد عالقه خودش )هالک( را خوب معرفی می 4محمد 
 بگی؟ من به تونیمی بلدی روکه کشورهايی محمد اسمخوب  -»

 آمريکا، ايران، انگليس، ايتاليا.
 يادگرفتی؟ رو از کجا کشورها اسمخوب  -

 گفته. بهم مامانم
 رو گفته؟ کشورها اسم بهت چی برای مامانت -

 بره. قراره کجاها با بابا)ی ناتنی( که گفتمی داشت
 خوبن؟ کدومشون کشورها از اين نظرت به -

 آمريکا و انگليس.
 هستند؟ خوب چرا آمريکا و انگليس -

 بره.می هم پيش رو آدما که سازهمی هالک مثل آدمايی چون
 سازه؟می هالک مثل هم انگليس مگه -

 کنه.می آمريکا کمک به نه،
 بينی؟می چی با رو هاکارتون اين محمد -

 «.ماهواره
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اش در پاسخ به اين سوال که آيا دوست دارد که خارج برود يا خير، با ساله هم در مصاحبه 4امير 
ها، به سوال مطرح شده ها و بازیپويانمايیها، های ترسيم شده از خارج در کارتوناستناد به قشنگی

 دهد:پاسخ مثبت می
 شناسی؟ بوک رو میفيس -»

ذارن. مامان من با روسری گذاشته، اما خاله کوچيکم چون مامانم داره، توی اونم عکساشونو می
 روسری سرش نکرده بود، مادرم با اون دعوا کرد.

 ها بايد روسری بپوشن؟ زن -
 بله.

 ها چيزی سرشون نيست؟های خارجی توی فيلمزنپس چرا  -
 خب، اونا خارجن ما که خارجی نيستيم. 
 هامون رو دربياريم؟تونيم روسریپس اگه بريم خارج می -
 آره.  
 ات خارج باشی يا ايران؟ تو خودت دوست داشتی با خانواده -

 خارج.
 چرا؟ -
 تره.ها، اما اونجا قشنگتره، اينجام قشنگهاونجا قشنگ 
 چرا بهتره؟  -

 تره.گفتم که قشنگ
 تر هست؟ به نظرت چيشون قشنگ -

 هاشون بزرگه، سگ دارن.خونه
 همين؟  -
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 شيم مثل اونا، ديگه چرا بريم خارج؟ هامونو خوشگل کنيم و يه سگ بگيريم، میخوب ما هم خونه -
 «.دونم )خنده(نمی 

 
   

 
 
 
 

خود کسانی را که در برابر الگوهای ساخته و پرداخته نظام های ساله، در مصاحبه 4حامد و ياسر 
 کنند:می بد معرفیهای و کشورها اند، آدمداری ايستادگی کردهسرمايه

گند، جنتن( میدارد، کسانی که با الگوی مورد عالقه او )بنساله، در بيانات خويش اظهار می 4حامد 
 «:ها دنبال خراب کردن دنيای ما هستندآدم بد»دارد که اظهار میساله نيز  4هستند و ياسر « هاآدم بد»

 های خوب و بد هست، آره؟ها آدمگم تو کارتونمی -»
 تن آدم بد داره.بن آره! تو کارتون

 کنن؟چه کار میآدم بدها  -
 جنگن.تن میبن با
 کنن؟چه کار میجنگن؟ خوب پس آدم خوبا، تن میبن با -
 «.کننشن، کمکش میتن دوست میبن باآدم خوبا  -
 تونی اسم فيلمی رو که گفتی ديدی، به من بگی؟میآقا ياسر  -»
 .نه
 چرا نه؟ -

 بلد نيستم. ،اسمش سخته
 تونی برای من بگی، فيلم چه جوری بود؟می ،خوب عيبی نداره -

 داد.تورنتو با آدم بدا مسابقه ماشين می
 کردن؟میا چی کار همگه آدم بد -

 کردن.داشتن دنيا رو خراب می
 ا رو گرفت؟هتورنتو چه جوری جلوی آدم بد -

 «.1کرد تا نذاره بمب بترکهبا سرعت رانندگی می

 
 

                                                           
  اش است.آمريکا سازندهو خشن هست که کشور های سريع از فيلم ایاين فيلم، سری مجموعه .1
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آن چه تا اينجا از آن ياد شد، ترسيمی از جامعه پذيری کودکان تحت تأثير محصوالت فرهنگی 
دانست که برخی از محصوالت فرهنگی دستگاه تبليغاتی غرب های غرب بود، اما بايد معمولی و رسانه

دهند. به عنوان های ممکن سوق میکودکان و نوجوانان کاربر خود را به سمت و سوی اوج هنجارشکنی
دار غربی )نظير بازی جنگ قبايل يا سيمز(، دست به ايجاد اختالل در های جهتبازیمثال، برخی از 

زنند و با تدوين و ارايه يک نظام ارزشی خاص، در طبيعی کودکان ايرانی میپذيری معقول و روند جامعه
ند، مهای موجود روی تبلت، گوشی همراه، ايکس باکس و رايانه را به شکلی جهتعمل کاربران بازی

 کنند. پذير میهای پرخاشگرانه و مادی و شهوانی، جامعهدر راستای ارزش
 دارد:لنز بيان میک آف مورد بازی کلش در ارجمندنيا

 پيام رسالا امکان چراکه کند،می نقش ايفای نيز اجتماعی شبکه يک قالب در کلنز آف بازی کلش»
 گووفتگ به يا کرده نظر تبادل بازی خصوص در کنندگانبازی تا است شده فراهم بازی اين فرآيند در

 در کردن صحبت برای امکانات اين از افراد شده مشاهده موارد اکثر در که است حالی در اين بپردازند.
 و شده بدل و رد بازی با غيرمرتبط هایپيام که ایگونه به کنندمی استفاده بازی از خارج مسايل مورد
 افزايش متعدد هایآسيب احتمال طريق، اين از و تبديل تهديد يک به بازی از ويژگی اين شود،می باعث

 .کند پيدا

 ا،دني تمام در ایرايانه هایبازی کاربران پنجم يک دارد، اين از شده حکايتانجام  مطالعات و اخبار
 از درصد 24 دنيا، جمعيت از درصد يک داشتن وجود با ايران کشور که معنا اين به. هستند ايرانيان
 غولمش جمعيت اين از ایعمده بخش البته که است داده اختصاص خود به را ایرايانه هایبازی کاربران

 .هستند کلنز آف کلش بازی

 مقابل نقطه درست باشد، داشته تربيش تخريب توانايی که است ترموفق فردی بازی اين در متأسفانه
 در .گرفت نظر در جسمی و روحی لحاظ از سالم و موفق انسان يک برای توانمی که خصوصيتی آن
می  ارزشبی سايرين جان که گيردمی قوت ایگونه به گریتخريب و جويیبرتری روحيه بازی اين

 سبک با مساوی کردن تخريب اين که ضمن. کندمی پيدا را خود سربازان کشتن اجازه فرد زيرا گردد،
 با مساوی االترب سطح پذيرفتن و بازی سطح رفتن باال با مساوی موفقيت است، تربيش امتياز و غنيمت
 کنندهیباز فرد موفقيت سطح هرچه که است آنجا تربيش تأسف اين، بر عالوه. است تربيش تخريب
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 ازیب ادامه برای تریبيش هيجان و ولع زيرا شود،می افزوده او اضطراب و تنش ميزان بر رود،می باالتر
 در تقدندمع «کلنز آف کلش» بازی فعاالن اکثر که ایگونه به کندمی پيدا باالتر مراحل به رسيدن و

 شوند،می نزديک باالتر مراحل به هرچه اما کرد، نظر صرف بازی اين از توانمی ترراحت ترپايين مراحل
 .داد خواهند دست تر ازبيش را بازی ادامه از انصراف قدرت

 
 

 
 
 
 
 تخريب به اين که ضمن کرده، محافظت خود قلعه از کندمی تالش فرد مخرب، بازی اين طول در
 در هک حالی در کند، پيدا دست تریبيش غنايم به تربيش تخريب با می پردازد، خود اطراف هایقلعه

 زندگی در آرامش کسب و پيشرفت و موفقيت شرط نوعدوستی مجازی، فضای از دور به و انسانی جامعه
 و قتو کردن سپری بر عالوه که است اين «کلنز آف کلش» بازی هایويژگی از ديگر يکی. بود خواهد
 به کوتاهی زمان مدت در مشخص، ایهزينه پرداخت با توانمی باالتر، مراحل به رسيدن برای زمان

 وقت اول، انتخاب در چراکه است، بازنده فرد مورد، دو هر در که کرد پيدا راه کاربر، نظر مورد مرحله
 کشيده، زحمت آن آوردن دست به برای که پولی دوم، انتخاب در و دهدمی دست از را خود قيمت گران

 و ستني خرد،می جان به که هايیآسيب متوجه بازی هنگام فرد متأسفانه اين که ضمن. دهدمی هدر به
 شود،یم باعث که است پيشرفت به نياز همين و است پيشرفت حال در که بردمی سر به توهم اين در

 .دهد ادامه را آسيب پر بازی اين

 
 
 
 
 
 
 
    

 و ندکمی پيدا در آن کاهش خودآگاهی سطح گير بوده،وقت و اعتيادآور شدتبه« جنگ قبايل» بازی
 از ياریبس که است دليل همين به نيست، داده انجام که کاری و زمان گذر کاربر متوجه دليل همين به

 از ترکم کندمی تصور ولی است، بوده بازی مشغول هاساعت اين که با فرزندشان کنند،می اظهار والدين
 بازی مضرات جزو و نداشته وجود هابازی ساير در آنچه همچنين. است بازی بوده سرگرم دقيقه 44
 بازی مجدد شروع و شروع ای،رايانه هایبازی ساير در که است اين آيد،می حساب به «قبايل جنگ»
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 سوی از بازی زيرا نيست، فرد اختيار به بازی مجدد شروع بازی اين در که حالی در است، کاربر اختيار در
 گاليه که است دليل همين به دارد، وجود آنان حمله امکان لحظه هر و است انجام حال در سايرين
 شروع ایبر شب هاینيمه در همسرشان ناگهانی شدن بيدار مشاوره، مراکز به کنندگانمراجعه از بسياری

 دليل همين به باشند، رحمبی و کنند تخريب بايد کاربران همه «کلنز آف کلش» در. است بازی مجدد
 نگلج قانون در که اصلی همان) گيرندمی قرار آسيب مورد زودتر ترها،ضعيف بازی اين روند در که است
 دمور شانقلعه که هستند اين نگران مدام بازی، فضای به شده وارد افراد رو اين از .(است فرماحکم

 هيچ آن یبرا که کنندهنگران و مخرب بازی اين پذيرفت تواننمی دليل همين به. نگيرد قرار دستبرد
 برای ود،شمی ايجاد آن به واسطه که مشکالتی و هانظمیبی منفی، ابعاد تمام با ندارد، وجود محدوديتی

 .1 (521410 :خبر کد. 1400 مرداد 11عصر خبر، ) «است شده طراحی افراد فراغت اوقات کردن پر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های مختلفی که فراروی وی مطرح تواند با انتخاب انبوهی از گزينهدر بازی سيمز هم کودک می
 است، انواع و اقسام تجربيات مثبت و منفی را انجام دهد.

 
 

                                                           
( Wisardهمان گونه که از زيرنويس تصاوير بازی جنگ قبايل مشخص است، تصاوير اين صفحه عمدتاً معطوف به جادوگر )  1.

هنجاری در جهان معنا را هنجاری در جهان واقع، بیحاضر در بازی است.به تعبير ديگر بازی جنگ قبايل در عين ياد دادن بی
 دهد.نيز آموزش می
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ويق اند که به تشهای حول محور دزدی از بانک نيز در نسخ متعدد و متنوعی تهيه و توليد شدهبازی
 زنند:کاربران نسبت به دزدی دست می
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های های اخير هستند، در مصاحبهساله که از کاربران بازی 4رادمهر، محمدمهدی، آرشام و مهرداد 
 اند:ها را به نمايش نهادهخود مصاديق بارزی از اثرات کاربری اين بازی

 کنی؟ چه کار میخوب توی بازی مسابقه  -»
 بايد تند برم.

 يعنی توی بازی بايد خيلی تند بری تا برنده بشی؟ -
 اوهوم، بعضی وقتا بايد از دست پليس فرار کنی.

 ری؟خوب اگه بزرگ بشی رانندگی کنی، تو هم تند می -
 آره. 
 ترسی به کسی بزنی بميره يا با ماشين تصادف کنی؟نمی -

 نه، حواسم هست.
 بيفته دنبالت چی؟اگه پليس  -

 کنم.فرار می
 کنن رادمهر؟مگه دزدها و آدم بدها از دست پليس فرار نمی -

 چرا.
 خوای مثل آدم بده بشی؟خوای فرار کنی، میخوب تو چرا می -

 «.رمرم... يه کم تند میخب زياد تند نمی
 محمدمهدی، تو که اين قدر اهل دعوا هستی، کسی مياد خونتون؟ -»

 نه.
 کنن خونه شما بيان؟ت نمیجرأ -
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شته پام... يه بار يه الکام بزرگه... عين مال پسرخالهکنه... من دوچرخهنه! هيچ کس اصن جرأت نمی
ناک های ترسهای نينجا... پريد کنار! اصن انقده کارتونپشترو ديدم... زدم با سرعت بهش... عين الک

 شم ديگه!بينم که وحشی میمی
 شی؟بينی وحشی میسناک میهای ترکارتون -

 آره.
 خوب نبين. -

 برا چی نبينم؟
 شی؟چون وحشی می -

 «وحشی که بهتره!
 هست؟ جوری چه و جری تام -»

 بگيرتش. تونهنمی ولی جری، دنبال رهمی تام
 هستش؟ جری دنبال تام چی برای -

 خوره.رو می تام غذای چون
 يا جری؟ داری تر دوسترو بيش تو تام -

 جری.
 داری؟ تر دوسترو بيش چرا جری -

 هستش. و زرنگ کوچولو چون
 خوره؟رو می تام غذای که کنهنمی بدیکار  جری مگه -

 چرا.
 داری؟ دوستش تو چرا پس کنه،می کار بدی جری اگه -

 «.رو بخوره بقيه غذای تونهمی تر باشه،زرنگ هر کی بعدشم گرسنشه، چون
 تيردار واقعی... تقققق... پوووفففف... تيرشو زدم... افتاد زمين!همونجا تفنگمو درآوردم... »
 اون رو کشتی؟ -

 آره! با کلی تير!
 هيچ کس کاری باهات نداشت؟ -

 نع!
 پليس دستگيرت نکرد؟ -

 نچ.
 !«.اش! فک کردن کی هستنزنی تو کلهگی سللالاام! بعد با يه دستبند گنده میپليس مياد....می
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ذيری پالگوهای نامناسب و به شدت نامتعارف، مقوله قابل توجه ديگری است که در روند جامعهطرح 
کند. به اين معنا که فضای مجازی اين امکان را به افراد داده اختالل ايجاد می 04نسل دهه کودکان 

 است که در صورت قرار داشتن در حاشيه، به متن جامعه بيايند.

های در گروه، 3ایهای حاشيه، به بررسی اثرات شرکت افراد با هويت1009در سال  2و بارگ 1کنامک

ای، اشيههای حها در پژوهش خويش به اين نتيجه رسيدند که افراد با هويتخبری اينترنت پرداختند. آن
های معمولی که مورد پذيرش جامعه هستند، تعهد بيشتری به گروه خبری در قياس با افراد با هويت

ها، های طرح شده در اين گروهن داده، مطالب بيشتری برای آن فرستاده و در دادن پاسخ به سوالنشا
کنا و بارگ به اين نتيجه رسيدند که شرکت جويند. از اين رو مکتر از افراد عادی، شرکت میفعاالنه

ادی در روابط اجتماعی که چندان مورد پذيرش مردم قرار نگرفته، مردم عای های حاشيهافراد با هويت
ها از حاشيه خارج شده، به متن شود، آنهای خبری اينترنت سبب میزنند، گروهدست به طرد آنان می

 پذير است.زندگی اجتماعی وارد شوند، چيزی که در زندگی واقعی، به ندرت امکان
روابط جنسی دارای »، «جنس بازهم»های خبری محققان اخير، در چند بررسی که در سطح گروه

اند صحّت مدل پيشنهادی خود را نتيجه گرفتهاند، ، انجام داده«طرفدار تبعيض نژادی»و « انحرافی
 (.2444)جوينسون، 

 باز،جنس باز، بچه)مانند افراد همای های حاشيهکنا و بارگ از پذيرش افرادی با هويتمک اگر چه
 کنند، اما از منظر فرهنگها(، به عنوان اقدامی ارزشمند ياد میطرفداران تبعيض نژادی، معتاد و امثال آن

شود و ارايه امکان دينی، دفاع از آنچه گناه ناميده شده است، ارزش نبوده، ضد ارزش محسوب می
هايی که افراد ضدارزشی، کار خود را موجه و حتی ارزشی نشان دهند، به هيچ عنوان، مطلوب شمرده عمل
ا ايجاد های ارتباطی پيشرفته، بتوان نتيجه گرفت، فناوریبندی ساده میدر يک جمع شود. بنابرايننمی

و غير قابل پذيرش آنان را به سمت هويتی قابل ای بستر الزم برای افراد منحرف، در عمل هويت حاشيه

                                                           
1. Mc Kenna 

2. Bargh 

باز، بچهجنسهايی که در غرب چندان مورد پذيرش نيستند )مانند افراد همگران غربی، برای توصيف هويتبرخی از پژوهش .4

 اند.( را وضع کردهMarginalied identities)ای های حاشيهها(، اصطالح هويتباز، طرفداران نژادپرستی، معتاد و نظاير آن
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های زشت، زمينه مساعدتری را برای دست زدن پذيرش سوق داده، با ريختن بيش از پيش قبح کار
 آورند.ها کاسته شده است، پديد میديگران، به اعمالی که از قبح آن

گرايی، های دينی، طرفداران قوميت)مانند افراد معاند با ارزشای های حاشيهکه افراد با هويت
ها(، با استفاده از فضای مجازی، برخالف طرفداران فمينيسم افراطی، منحرفان اخالقی و نظاير آن

قيم توانند به تبليغ مستقيم و غيرمستکه در جامعه متوجه آنان است، به شکلی آزادانه می هايیمحدوديت
 های خود بپردازند.مواضع و ديدگاه

 
   

پذيری توان نتيجه گرفت، فضای مجازی به شکل بالقوه امکان تغيير و تحول در روند جامعهبنابراين می

به ميزان بسترسازی فرهنگی اوليا، اوليای مهد و پيش  را دارد و بسته -خاصه کودکان–کاربران خويش 
تواند محدود شده و يا به شکلی قدرتمند عمل کرده دبستان و اوليای فرهنگی جامعه، اثرگذاری اخير می

 .1و اثرگذار واقع گردد

                                                           
 ادامه مطالب را در جلد دوم مطالعه فرماييد. .1


