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 سخن ناشر

 
ناسي و ششناسي اجتماعي، جامعهنسل و مناسبات نسلي، از جمله مفاهيم جديدي هستند که در روان

اند و از منظر برخي از پژوهشگران جتماعي مورد توجه واقع شدها -هاي انسانيبرخي از ديگر رشته
 رود.ها به شمار ميموضوع نسل، موضوع مهمي در حد و شأن طبقه اجتماعي انسان

سال معرفي شده است، اما در  41يا  45هاي مرجع، يک نسل با شاخصه زماني اگر چه در کتاب
هاي اجتماعي، مدت زمان اخير به اثر سرعت تحول ها بعضاً تأکيد گرديده است که درهمين کتاب

 رسد.نيز مي 01و  05
هاي مختلف در ايران، مدنظر قرار گيرد، مطالعات ميداني هاي دههبندي مرسوم نسلاگر تقسيم

هاي اخير پديد آمده هاي دههالعاده شديدي دارد که در نسلهاي فوقانجام شده حکايت از تحول
را گودزيال توصيف کرده و عيناً  91، افراد نسل دهه 11 گاهي افراد نسل دهه است )تا جايي که مثالً

 کنند(.ياد مي 81با همين عنوان از نسل دهه  91افراد نسل دهه 
سازي ، در عمل تالشي براي برجسته81هاي نسل دهه جلدي حاضر در بررسي تحول 9مجموعه 

هاي رواني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ز تحولنگر اهاي نسلي و ارايه تصويري واقعاهميت تحول
است که مؤلف به ارايه دورنمايي از آن اهتمام  81اقتصادي، اخالقي، عقيدتي و خانوادگي نسل دهه 

 جامع و ها با نگاهيي در اين مجموعه کتاب. مؤلف ارجمند جناب دکتر مرتضي منطقاست ورزيده
هاي شي ميداني پژوههاافتها استفاده از نتايج يب عميق کوشيده است ضمن بررسي مباحث نظري،

را در ذهن  هاي جديد کشورحوالت نسلي در نسلگرايانه از شدت ت، توصيفي واقعايران و جهان
ها برجسته نمايد. تا با آگاهي در اين اولياي آموزشي و خانواده ريزان اجتماعي،برنامه پژوهشگران،

 داشته شود.هاي مؤثر و مطلوبي برراستا گام
ا حد امکان کند تيتالش م مؤسسه انتشارات بعثت با هدف کمک به رشد و توسعه فرهنگي کشور،

پاسخگوي نيازهاي فرهنگي جامعه باشد و مشتاقانه از  هاي معتبر و باکيفيت،تاببا چاپ و نشر ک
 .کنددريافت نظرات و پيشنهادات خوانندگان محترم استقبال مي
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 وممقدمه جلد س

، پس از مقدمه و فصل 81اجتماعي نسل دهه  -ي رواني و فرهنگيهادر جلد اول و دوم کتاب تحول
نخست کتاب که به برخي از مباحث نظري در باب نسل و مناسبات نسلي پرداخته بود، در جريان ارايه 

، عناوين زير 81اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيهاي ميداني گردآوري شده درباره تحولداده
 ند:مورد بررسي قرار گرفت

هاي فردي کودک، گسترش هاي ارتباطي جديد، گسترش تواناييکاهش سن کاربري از فناوري
هاي اجتماعي کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگيختن کنجکاوي علمي کودکان، تحقق ارتباط

يادگيري و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومي و مورد عالقه کودکان، ارتقاي فکري و فرهنگي 
ي هاهاي غيررسمي )آموزشودکان، تربيت خالق کودکان، سرگرمي و تفريح، پر رنگ شدن آموزشک

جهت  بسترسازيپذيري کودکان، هاي اجتماعي کودکان، تحول در روند جامعهغيرمستقيم(، کاهش تعامل
رابطه  عميقمدار، تاستقبال از سبک زندگي لذّت بلوغ زودرس،بيني پيش، هاي هويتي آتي کودکانتحول

مدار با مسايل و نهادينه نگاري، يادگيري برخورد هيجانبا جنس مخالف، ورود زودهنگام به عرصه هرزه
هاي بزرگ شدن هاي پرخاشگرانه در ذهن کودک، تهديد بهداشت رواني کودکان، آسيبشدن راه حل

اي هکان به فناوريهاي رواني، وابستگي و اعتياد کوددر فضاي مجازي، کاهش سن در برخي از اختالل
 هاي ديجيتال.بروز کودک آزاري ارتباطي جديد و

به شمار  81اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيدر کتاب حاضر که جلد سوم بررسي تحول
 زير مورد بررسي و بحث قرار خواهند گرفت:به شرح عناوين ادامه رود، مي

رت و کاهش اعتماد به نفس، جايگزيني نسبي هاي رواني جديد، احساس حقابروز برخي از اختالل
هاي فرهنگي جديد، گسستگي فرهنگي، استقبال از فرهنگ هاي فرهنگي سنتي با فعاليتفعاليت

هاي پنهان فمينيستي، پذيرش مردساالري الکترونيکي، تعميق شکاف و گسست بين نسلي، ايجاد مهد
  هاي رسمي.بطن مهددر 

بندي اجمالي مباحث مطرح شده در زمينه به جمع« تأملي دوباره»ن فصل ختام اين مجموعه با عنوا
 پرداخته است. 81اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيتحول





 جدید روانی هایاختالل از برخی بروز -2-22

 

 
 
 
 
 
 
 

سال جوامع، در دوران کودکي خويش، در بستر هاي بزرگاز اين مسأله ياد شد که انسان ترپيش
ي نسبي هاياند و ماحصل تربيت آنان در بستر طبيعت و جهان واقع، انسانعت و جهان واقع رشد کردهطبي

خير در هاي ابه لحاظ اخالقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عقيدتي بوده است. به اين معنا که انسان
ز در ص نامناسب نيهاي مثبت و ارزشمند، از بعضي از خصايعين برخورداري از برخي از صفات و ويژگي

هاي مثبتشان برخوردارند. اما کودکاني که به جاي رشد در بستر طبيعت و جهان واقع، به کنار ويژگي
الي سگذرانند، در بزرگفور، گوشي همراه، لپ تاپ و ماهواره مياسشکل عمده عمرشان را پاي تبلت، پي

 شناختي برخوردار خواهند بود؟خويش از چه خصوصيات روان
، اما در اي استسخ به سوال اخير، پاسخ دشواري بوده، نيازمند تحقيق و تفحص تجربي گستردهپا

ها و هاي ديجيتالي، کارتونرسد، کاربراني که به شکل افراطي از بازيبرخي از موارد به نظر مي
ي و اعتياد ستگمدار مسايل، وابها کاربري دارند، عاليم نامناسبي مانند پرخاشگري، حل هيجانپويانمايي

دهند. اما گروه پژوهش در جريان ها را در خود نشان مينگار و نظاير آنبه فناوري، کاربري از ادبيات هرزه
برخورد داشت که به دليل کاربري  81از نسل دهه هاي خود، در عمل با کودکاني گردآوري ميداني داده

ده بودند که اظهارات آنان چندان قابل فهم ها، در عمل دچار ذهني از هم گسيخته شمفرط از فناوري
 هاي تني چند از اين کودکان، در زير آمده است:نبود، مصاحبه

 سالم آقا پسر خوب، اسمت چيه؟ -»
 محمدحسين.

 محمدحسين بابات چه کاره هست؟ -
 کنه.بابام ايران خودرو کار مي

 کنه يا توي خونه هست؟اون وقت مامانت هم کار مي -
 کنه.بنياد شهيد کار مي مامانم توي
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 محمدحسين چند سالته؟ -
 سالمه. 4
 کني؟ميتوخونه بازي  -

 ريم بيرون.مينه، 
 بيني؟ميتلويزيون هم  -

 آره.
 بيني؟ميهايي چه کارتون -

 بينم.نميجنگي که 
 چرا؟ -

 جنگيه ديگه.
 هست؟ چه طورمگه جنگي  -

 کنه.ميتفنگ بازي 
 مگه بده؟ -

 آره.
 بد هست؟چيش  -

 خونش.
 خونش بده؟ -

 آره.
 شه؟ميمگه خون بياد، چي  -

 ترسن.ميهاي کوچيک قرمزه ديگه، بچه
 ترسن؟ميچرا  -

 چون که خونش خيلي زياده.
 خندد(.خوب خون که خونه، توي بدن تو هم خون هست؟ )مي -
 شده دستت رو ببري خون بياد؟تا حاال  -

 آره.
 ترسيدي؟ -

 دهد که زخمي است(.ميتش را نشان نه )کودک کف دس
 چه طوري بريده؟ -

 با چاقو زدم توش فرو رفت.
 چرا؟ )خنده(. -
 کندي؟ميميوه پوست  -
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 کندم، يه دفعه رفت تو دستم.ميداشتم خيار پوست 
 خون اومد؟ -

 آره.
 ترسيدي؟ -

 نه.
 مياد ترس نداره )خنده(.خوب پس تفنگي هم که خون  -

 ؟ )خنده(.خوب اين ترس داره
 گيره؟ميدردشون  -

 آره.
 اگه مردن چي؟ -

 خوب مردن ديگه! )خنده(.
 اآلن باباي، باباي من مرده، رفته زير خاک.

 چرا مرده؟ -
 باباي من نرفت پيشش، يه دفعه سکته کرد.

 خوب گفتي بازي تفنگي بده؟ -
 آره.

 چرا؟ -
 مياد.چون خون ازشون 

 بياد، بده؟هر چي ازش خون  -
 آره.

 بيني؟ميديگه چه کارتوني  -
 تام و جري.

 ديگه چي؟ -
 باب اسفنجي.

 بيني؟ميچرا باب اسفنجي  -
 خوشگله... .

 ده يا جم جونيور؟ميها رو پويا اين کارتون -
 جم جونيور.

 بيني؟ميپويا هم  -
 بعضي وقتا، شبا قطعه )قطع هست(.

 کارتون جم جونيور چه طوريه؟ -
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 ترسونه، زشته خيلي.ميمياد آدما رو گره، يه دختره هست، جادو
 ترسي؟ازش مي تو -

رم زير پتو، داداش منم خوابه، بعدش هم يه دفعه ديدم ميها، بعدش من يه دفعه دهميآره، شبا نشون 
شه، داداشمو صدا زدم، گفت کيه، بعدش مييه سايه پشت اتاقمون واستاده، داره هي بهمون نزديک 

 دم، ديدم مامانمه، جادوگره نيست.يهويي ضايع ش
 بيني؟ميهميشه اين دختره رو  -

افته، ميخواد بياد بيرون، سايه مياي مامانمون هميشه، اتاق مامانمون پشت ما هست ديگه، يه دفعه
 مياد.کنم، روح داره مي من فکر

 روح چيه؟ -
خواست در اتاق رو باز ميد، مامانم اي بيرون اومهمون وحشتناکه، همون دختره هست ديگه، يه دفعه

ي ااي من داداشم صدا زدم. داداشم گفت منو از خواب بيدار کردي. بعدش هم مامانم يه دفعهکنه، يه دفعه
 اومد بيرون. ضايع شدم. ديدم جادوگره نيست.

 کني مامانت جادوگر هست؟ميهرشب فکر  -
 آره.

 ترسي؟مي -
 ولي جادوگره نيست.کنم جادوگره هست، ميآره، فکر

 کني؟ميترسي، چه کاروقتي مي -
اي داداشمو، واقعي هستا، يه بار واقعي ديدم شم، داداش هم خوابه، يه دفعهميرم پشت ديوار قايم مي

يه بار هم الکي، يه بار واقعي اومد، من رفتم پشت ديوار قايم شدم، رفتم زير مبل، بعد داداشمو اومد برد 
 کند، خورد. بيرون، گوششو

 اآلن داداشت گوش نداره؟ -
 نه.
 شنوه؟ميپس چه طوري  -

 هيچي.
 شنوه؟نميهيچي  -

 هيچي.
 زني؟ميپس چه طوري باهاش حرف  -

 کنم باهاش.ميگيرم، اين جوري صحبت ميگوشتشو 
 مامانم از خواب بيدار شد، ديد داداشم نيست، جادوگره برده.

 اآلن داداش نداري؟ -
 نه.
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 تو ناراحت نيستي؟ -
 چرا.

 کني؟ دنبال داداشت نرفتي؟ميچه کار -
اآلن داداشم مدرسه نيست، رفتم، رفتم دوچرخمو برداشتم، زدم روش، اومد طناب بست، طنابو چاقو 

 زدم، اومدم دست جادوگر رو بريدم. داداشمو برداشتم.
 داداشت رو آزاد کردي؟ -

 آره.
 تو نجاتش دادي؟ -

 آره.
 اداشت رفته مدرسه؟اآلن د -

 آره.
 باز هم جادوگر اومد؟ -
 در اتاق رو قفل کرديم. ،نه
 تونه در رو باز کنه؟نميمگه  -

 نه، شيشه اصالً نداره.
 مگه جادوگر نيست؟ -

 چرا.
 تونه باز کنه!ميپس در رو  -

 چه طوري!
 با چوبش! -

 چوب نداره که.
 کنه؟ميپس چه طوري جادو  -

 با اجي مجي.
 کنه!ميکنه، در رو باز مياجي مجي  خوب -

زنم تو دهنش. بعدش هم داداشم زير ميکنم، ميزنيم، اول پامو دراز ميداريم، ميما هم شالق بر
 مين.افته زميزنم تو کلش، ميزنه، منم ميپايي 
 بيني؟ميديگه چه کارتوني  -

 برق ناقال.
 اين بازي چه طوري هست؟ -

 زنه.مياد جلوش، برق ميمثالً يکي 
 براي چي؟ -
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 ره.ميميزنه، ميمياد تير چون ترسناکه، 
 چرا؟ -

 زنه.نميکشه. به خوبا تير ميزنه به آدمايي که بدن، ميکه يه تير براي اين
 فهمه کي بده؟مي از کجا -

چشمش هم از صورتش ديگه، صورت اوني که بده سياهه، چشمش هم سياهه، دهن گشاد داره، 
 باالي پيشونيشه، ابروش هم روي لپش هست، دماغش هم جاي لبش هست.

 کارتون جم جونيور با پويا چه فرقي داره؟ -
 جم جونيور جنگيه، ولي اون خوبه.

 دوست داري؟ تربيشکدومش رو  -
 پويا.

 بيني؟ميپس چرا همش جم جونيور  -
 شه.ميچرخه، طال بزرگ مياي اره، يه دفعهدميره اون طال رو برميجم جونيور يه خرسه هست، 

 کنه؟هايي داداشت ميچه بازي -
 تن، جادوگر.بن
 کني؟ميهايي توچه بازي -

 تن، مرد عنکبوتي، مک کويين.بن جادوگر،
 تن چه طوريه؟بنبازي  -

 جنگه.ميمياد با مرد عنکبوتي مثالً 
 شه؟ميکدومشون برنده  -

 تن.بن
 کنن؟ميچي با هم مبارزه براي  -

 قوي بشن.
 براي چي قوي بشن؟ -

 قوي بشن که بتونن با دشمناشون بجنگن.
 دشمنشون کي هست؟ -

 دشمن امام هستن ديگه.
 امام کيه؟ -

 همون اماما ديگه.
 کدوم اماما؟ -

 هايي که تو بهشت هستن.همون
 بهشت کجاست؟ -
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 اينجا نيست، خيلي دوره.
 هت گفته؟ها رو بکي اين حرف -

 خودم به خودم گفتم.
 دوني اماما تو بهشت هستند؟ميتو از کجا  -

 مامانم گفته.
 دونه؟ميمامانت از کجا  -

 قبالً بوده، موقعي که شهيد شده بود.
 کي شهيد شده؟ -

 مامانم.
 مامانت شهيد شده؟ -

 آره.
 دوني شهيد شدن چيه؟مي -

 آره، يعني مردن.
 مگه مامانت مرده؟ -

 آره.
 مامان نداري؟ -

 نه.
 کي مامانت رو کشته؟ -

، اي بابام صداش کرد، گفت پاشو پاشويه دفعه خواب بد ديده بود، دشمن اومده بود تو خوابش،يه دفعه
 بلند نشد، ديد خونش از لبش افتاده.

 کي اين کار رو کرد؟ -
رو باز کرد، اومد باال، درو  اي افغانيه درسازن، يه دفعهمياين افغاني هست بغل خونمون، دارن خونه 

وانستم تميکند، طوري که ميشکوند، اومد تو خونه، مامانمو کشت )با جديت تمام داستانش را تعريف 
 صحنه مورد نظر کودک را به راحتي و وضوح و با تمام جزئيات تصور کنم(.

 شما نبوديد؟ -
و داداشم، يه دفعه اومدن، مامانموکشتن، ما چرا ما خونه بوديم، رفته بوديم يه اتاق ديگه. من و بابام 

 رفتيم ديديم مرده.
 شما نرفتين مواظبش باشين؟ -

 نه ديگه اتاقش يه نفره بود... .
 ري؟مياي هم تو توي برنامه ديگه -

 نه.
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 چرا؟ -
ذارن برم عکس بگيرم، صدا ضبط کنم، فيلم بگيرم، صداي آهنگ رو زياد کنم، نمي ذارن،نميچون 

 بشکونم.چيزي 
 خواهي بشکني؟ميچي  -

 چيزي.
 چي؟ -

 ذارن دندونام رو بکنم.نميهيچي، 
 توني؟ميمگه  -

 آره، يه بار دندونم لق شده بود، کندمش، گذاشتم زير متکا، يه جايزه اومد.
 مامان و بابات تلگرام هم دارن؟ -

 آره.
 دوني تلگرام چيه؟مي -

 ش.مياد تومياد توش، فوتبال آره، عکس 
 ري؟ميها هم تو اين برنامه -

 نه.
 چرا؟ -

کني، يه دفعه تلگرام مامانمو پاک کردم، مامانم ميري چيزي پاک ميچون مامان بابام گفتن 
 مين، دندونش خون اومد.خواست بره سرکار، آهن انداختم زير پاش، خورد زمي

 چرا اين کار رو کردي؟ -
 خواست منو بزنه.مي
 خواست تو رو بزنه؟ميچرا  -

 چون تلگرامشو پاک کردم.
 زنه تو رو؟ميچه طوري مامانت  -

 با شالق.
 تا حاال تو رو زده؟ -

 آره.
 گيره؟ميدرد  -

 گه آآآآ.ميزنه، داداشم مينه، داداشمم رو 
 خنده؟ميکنه يا ميگريه  -

 خواد ما رو گول بزنه.ميکنه، ميالکي گريه 
 ابروت چي شده؟ -
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 مين، سرم خورد به آهن، رفتم بخيه زدم.رفتم، افتادم زميداشتم با مامانم تو خيابون 
 مياري؟ها رو از کجا بازي -

 از بازار.
 بازار رو از کجا آوردي؟ -

 نصب کردم.
 چه طوري بلدي باهاش کارکني؟ -

 از شريت.
 چه طوري من بلد نيستم؟ -

 خواد، نصب کني.ميتوني که هر چي دلت ميمياد، ه آهن در زني، نه از توش يميمياي يه دکمه رو 
 کني؟ميچه طوري نصب  -

زني روش نصب ميخواهي، ميري تو بازار، هر چي که ميکني، بعد ميبازار رو از شريت نصب 
 شه.مي

 چه طوري ياد گرفتي؟ -
 از مامانم، موقعي که خواست بميره، يادم داد.

 يني؟بميخواب بد هم  -
 آره، روح ترسناک، جادوگر، عنکبوت.

 بيني؟ميهرشب  -
 آره.

 کني؟ميچه کار -
 ساله(. 4)محمدحسين، « کشمميشم عنکبوتا رو مي بيدار

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 خواد عروسي کنه؟باربيت با کي ميگفتي مانيا خانم،  -»

 با اون مرده.
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 اون مرد کيه؟ -
 زنش.

 اسم اون مرد چي هست؟ -
 م.دوننمي

 م(.دهبگذار من اين عکس رو بهت نشون بدم. مرده شبيه اين نبود؟ )عکس کِن را نشانش مي -
 چرا همين بود.

 عروسک اون مرد رو داري؟ -
 آره، عروسک اينو دارم.

 کارتونش رو هم ديدي؟ -
 نه، ندارم.

 رن با همديگه عروسي کنن؟دارن مي -
 آره.

 همديگه رو دوست داشتن؟ -
 آره.

 کردن؟ارهايي ميچه ک -
 خواستن برن با همديگه عروسي کنن، بعد يکي ديگه اومد، پليس اومد اونو برد. اون مرده.مي
 کدوم مرده؟ -

 اون ديگه. نشون نداد.
 اون کيه؟ -

 خواست باهاش ازدواج کنه. بعد يکي رو کشت، بعد اين طوري.اون مي
 ر باربي با يکي ديگه ازدواج کرد؟خواست با باربي ازدواج کنه، اما آخيعني اون مي -

 اوهوم.
 باربي کدومشون رو دوست داشت؟  -

 دهد(.اون باربيه )عروسک کِن را نشان مي
 اين هم باربي رو دوست داشت؟ -

 اوهوم.
 کردن؟چه کار ميها قبل از ازدواج، خوب اين -

 خواست اونو چيز کنه. اون مرده رو ببره.مي
 کجا ببره؟ -

تونست نجات بده. بعد اش رو نجات بده. بعد نميخواست بچهش زندان بود، مثالً ميامثالً بچه
 خواستن يه بچه ديگه به دنيا بيارن.مي
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 خواست بچه به دنيا بياره؟کي مي -
 اون، اونا.

 اون کي بود؟ -
 خواستن ازدواج کنن.مي
 يعني دوست باربي بود؟  -

خوان دنيا بيارن، مثل اش رو اآلن مياش رو دزديدن، بعد بچهخواستن بچه بيارن، بچهآره، بعد مي
 اون.
 بعد اون که آقاهه بود، شوهر اون بود؟ -

 اوهوم.
 خواست با باربي هم ازدواج کنه؟شوهر يکي ديگه بود، مي -

 اوهوم.
 زن بگيره؟دو تا  تونستچه جوري مي -

  چون که اون زنش فرار کرد، بعد با اين زن ازدواج کرد.
 خواست با باربي ازدواج کنه؟اون زنش فرار کرد، بعد مي -

 آره.
 آدم بدي بود؟ -

 آره.
 گيريم؟به نظرت ما از باربي چي ياد مي -

 اممممم... .
 کنه؟چه کارهايي ميمثالً باربي  -

 .خواست با اون ازدواج کنه، بعد اين زنش مرد، با اين ازدواج کردباربي مي
 مرد؟ زن اون آدم بده -

 آره.
 که با هم ازدواج کردن، عاشق همديگه بودن؟دو تا  اين -

 آره.
 عشق يعني چي؟ -

 يعني همديگه رو دوست دارن.
 دونستي همديگه رو دوست دارن؟از کجا مي -

 کنن.ازدواج ميبا هم  چون تو تلويزيون کارتونش رو ديدم، بعد فهميدم باربيا
 ؟دوست داشتي با همديگه ازدواج کنند -

 آره.
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 قيافه باربي کالً چه جوريه؟ -
 ده. از اونا.باربي يه کم صورتش اين جوريه، تو آينه خودشو نشون مي

 هاش چه رنگيه؟چشم -
 چشاش قرمزه، لباسشم صورتيه.

 موهاش چه رنگيه؟ -
 سفيد، سياه.

 بيا اين عکس رو ببين. چه رنگيه موهاش؟ -
 اين رنگي.

 به نظرت باربي خوشگله؟ -
 آره.

 ها هم شبيه باربي باشيم؟خوبه که ما -
 آره.

 چرا خوبه شبيه باربي باشيم؟ -
 چون که باربي رو خيلي دوست داريم، بايد شبيه باربي باشيم. 

 باربي غير از اين که خوشگل بود، چي داره؟ -
 چون که خوشگل بود ديگه، اون يکي رو هم برد، ديگه زن نمونده باهاش ازدواج کنه.

 اش ازدواج کنه؟کي رفت باه -
 کنه.شن، با يکي ديگه ازدواج مياز هم جدا مي

 چرا زنه ازش جدا شد؟ -
 آخه چون که يه حرف بد زد، از هم جدا شدن.

 چه کار کرد؟بعد، مرده بدون زنش  -
 هيچي.

 گن؟به نظرت خوشگل اصالً به کي مي -
 به باربي.

 چرا باربي خوشگله؟ -
 ن.چون که مردا باربي رو دوست دار

 ها خوشگليم؟يعني اگه مردا دوستمون داشته باشن، ما -
 .آره
 تونن دوستمون داشته باشن؟ها که شبيه باربي نيستيم، مردها نمييعني ما -

 نه.
 بايد مثل باربي باشيم؟ -
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 آره.
 چرا بايد مثل باربي باشيم؟ -

 .چون که بايد ما رو دوست داشته باشن
 شه؟شن، چي ميبعد اگه ما رو دوست داشته با -

 بخوان ما رو دوست داشته باشن، باربيا بايد دوباره از هم جدا بشن.
 ازدواج کنن؟دو تا با هم  تو دوست داشتي اين -

 اوهوم.
 کنيم؟اگه مثل باربي باشيم با يکي مثل اين ازدواج مي -

 شه.آره. بعد دختره از اين جدا مي
 گي يا دوست باربي؟خود باربي رو مي -

 باربي.دوست 
 همون که از شوهرش جدا شده بود؟ -

 آره.
 چون حرف بد بهش زده بود؟ -

 اوهوم.
 کردن؟چه کار ميالسا و آنا  -

کرد، کلي يخ زده بودن، بعد دستشو اين طوري کرده کرد، بعد برف مياون السا همه جا رو برف مي
خواست با اون که دوسش داره... بعد اومد بود، بعد آنا رفت دنبال اون، گفت آنا برو بيرون، بعد گفت، مي

خواست باهاش ازدواج کنه، رفت باال جلوش با اسبش، بعد همون جا مونده بود، بعد کشتنش، بعد مي
مرد و تا د گفت آنا... نه، نه، دوتاشون رفتن باال، بعد گفتن نه، نکشينش، بعد اونو بردنش زندان، بعد

يکي هم با اين نيومده بود. اون که با اين اومده بود، بعد دوتاشون  داشتن، يکي با اون اومده بود، اون
فرار کردن، بعد رسيدن به دره، بعد اونو برد اون تو، بعد گفت، ديگه اون مرده موهاش سياه شده، بعد در 

ون ارو قفل کرده، بعد اون اومد در رو باز کرد، گفت بريم، بعد اون رفت با اون، بعد آنا رو نجات داد، بعد 
 مرده اونو برد تو آب، بعد آنا با هم آشنا شدن، بعد اون خودش آب شد رفت، بعد اون برفه رو درست کرد.

 باالخره السا و آنا با کي ازدواج کردن؟ -
 السا اسبشو جايزه داد بعد... . 

 آخرش با کسي ازدواج کردن؟ -
 ساله(. 4)مانيا، « نه، با کسي ازدواج نکردن. بعد تموم شد
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 من بشي؟من يا بتدلت مي خواد بزرگ شدي مثل ايکس -»

ا دو ت زنه به آدماي بد،من قوي باشم، اون تيغ داره، ميخوام وقتي بزرگ شدم، مثل ايکسمن مي
من واقعي تيغ داره، زرده با سياهه فرق منا کچله، تيغ نداره، اما ايکسمن هست. يکي از ايکسايکس

 .درم هست که گاس رايدر يه اسکلت آتيشيهداره. يه گاس راي
 کنه؟اوه! چه وحشتناک، يه اسکلت آتيشي... خوب چي کار مي -

 لباسشم چرميه، اولش آدم بوده، اين جوريه، سرشم آتيش داره، دستاشم همين طور.
 اندازه؟يعني اگه بخواد با يه نفر بجنگه، اين آتيشا رو مي -

ند کرشم زرده، آتيشاي دستاش آبيه. )سهيل چند لحظه سکوت ميآره، آتيشاي دهنش زرده، آتيشاي س
 ساله(.  4)سهيل، « شود(و به يک نقطه خيره مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 ها ديدي جادو کنن؟اميرعباس تو توي کارتون -»

رفت... جِنگ رو ديدم. جِنگ يه آدم خوب بود، يه جادوگر هم توش بود. آره، يه جادوگر بود، هي مي
... نه بذار از اول بگم. اون موقع يه زن و شوهر بودن، بعدش يه دفعه رفت يه کشوري، يه جادوگره اومد

خواب ديد. خواب ديد که رفته يه کشور ديگه، بعدش اونجا يه عالمه آدم بودن، بعدش يه دفعه يه پسري 
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ه نجات عد کهم ديد که خيلي بد بود. پسره گفت کمـــک. تو جنگل بود. اما رفت و پسره رو نجات داد. ب
داد، نقشه براش کشيده بود. بعدش که نجات دادش، خودش بردش گفت، اين نامه رو بنويس امضاء کن. 
امضاء کرد، بعدش رفت به يه کشوري که يه جادوگري بود. بعد اون جادوگره يه ماري ديد. رفت تو يه 

د خودش جادوگره. بعد جادوگرا اي بود که خودش امضا کرده بود. بعد دياي ديد. همون نامهغار، يه نامه
 آوردنش. بعدشممم... همين.

 جادو اصالً چيه؟ -
 خوندن.اشون. بعدشم يه پسري هم بود که داشتن آهنگ ميجادوگرا بردنش به خونه

 کنه؟چه کار ميجادوگر  -
دن جادوگره... خب. اون جادوگره آوردشون، گذاشتشون تو غار. بعدش اونا از غار اومدن باال و دي

 گورخره اون جاست. 
گورخره نيستا. فهميد کيه. يه دفعه گفت، اِ برو کنار. آشنا بود. بعدش يه دفعه اون جادوگرا آب ريختن 

 .ساله( 4)اميرعباس، « روشون، از بين رفتن
 
   
 
 
 
 

 
گسيختگي مشهود در بيانات کودکان اخير که در اثر کژکاربري از فضاي مجازي نگارنده براي روان

اب کرده اسکيزوفريناي ديجيتالي را انتخ)به فرانسه، شيزوفرني( يا يد آمده است، عنوان اسکيزوفرني پد
 است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 نويسد:پديا درباره اختالل رواني اسکيزوفرني و عاليم تشخيص و داليل بروز آن ميدانشنامه ويکي
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شايع است که از  اختالل روانیگسستگي، يک گسيختگي يا رواناسکيزوفرني يا به فارسي روان»

و توهمات فرد  هاي نامعقولهاي بارز آن فقدان توانايي در انديشيدن، عاطفه ضعيف، انجام رفتارويژگي
هاي عمده ختالل در بين همه اختاللاست. اين ا واقعيتو در همين راستا، ناتواني وي در درک 

 هايتوهمتر و شديدتر است و معموالً خود را به صورت توهم شنيداري، شناختي از همه وخيمروان

دهد و با اختالل در عملکرد اجتماعي يا يا عجيب و غريب، يا تکلم و تفکر آشفته نشان مي آميزجنون
اندازد. شروع عاليم اين اختالل شغلي قابل توجهي همراه است و فرد را از همه جوانب زندگي عقب مي

 دهد.وجواني رخ ميمعموالً در دوران ن

شود )که اغلب به صورت  هاييتوهمفرد مبتال به اسکيزوفرني حاد، در مرحله فعال ممکن است دچار 
عجيب و غريب و آشفتگي فکري و  خياالتشنيدن صداها گزارش شده است(، اين افراد غالباً داراي 

گويي در موارد حاد تا از دست دادن قطار انديشه و کالمي هستند. عالمت بعدي ممکن است از آشفته
يري اجتماعي، نامرتبي لباس و گگوشه معني توسط فرد مبتال متغير باشد.نظم و بيارايه جمالت بي

اغلب الگوي  بهداشت، از دست دادن انگيزه و قضاوت، از ديگر عاليم موجود در اسکيزوفرني هستند.
ها در فرد مبتال وجود دارد. اختالل در گويي به محرکاي از مشکل عاطفي و عدم پاسخقابل مشاهده

طور هو انزواي اجتماعي، ب پارانويام اختالل شناخت اجتماعي با اسکيزوفرني مرتبط است، همچنين عالي
، حافظه بلند مدتافتد. معموالً در افراد اسکيزوفرن مشکالتي در کار و معمول در اين افراد اتفاق مي

  آنان وجود دارد. پردازش، عملکرد اجرايي و سرعت توجه
هاي که سال هستندهاي اوج شروع بيماري اسکيزوفرني اواخر نوجواني و اوايل دوران بلوغ، دوره

از زنان مبتال به  ٪24از مردان و  ٪01در  .اي يک نوجوان استسعه اجتماعي و حرفهبحراني تو
براي به حداقل رساندن گستردگي  کند.سالگي خود را نمايان مي 08اسکيزوفرني، اين مهم قبل از سن 

وع( راختالل مرتبط با اسکيزوفرني، به تازگي کار بسياري براي شناسايي و درمان عاليم اوليه )قبل از ش
کساني که بيماري  ماه قبل از شروع عاليم قابل تشخيص است. 41است، که تا بيماري به انجام رسيده

 و عاليم ها در حال پيشرفت است، ممکن است عاليم گذرا يا خود محدودگري روانياسکيزوفرني آن
يماري مرحله ابتدايي بقراري و عدم مهارت حرکتي را در گيري از اجتماع، تحريک پذيري، بينامعين کناره
  تجربه کنند.

ر پيشرفت محيطي ددرباره علل ايجاد اسکيزوفرني بايد اظهار داشت، ترکيبي از ژنتيک و عوامل زيست
کنند، از عوامل ديگري که نقش مهمي را بروز اسکيزوفرني ايفا مي کنند.اسکيزوفرني ايفاي نقش مي

، ، اختالل در خانوادهتبعیض نژادیهاي اجتماعي، ا سختيتوان از انزواي اجتماعي و مهاجرت مرتبط بمي

  «.کاري و کمبود شرايط مسکن ياد کردمصرف مواد مخدر، بي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%D9%94_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%D9%94_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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هاي ارتباطي جديد در علل موجود در آيد، کاربري مفرط از فناوريکه از متن اخير برميگونه همان

گيري اسکيزوفرنيا مطرح نشده است. مضاف براين، بررسي ادبيات پژوهشي جهان حکايت از آن شکل

(، 2104) 1دارد که عنوان اخير به شکل جدي در هيچ پژوهشي مطرح نشده است، اما به صورت گذرا تينجا

تي برخي ، آشفتگي هوي«اسکيزوفرني ديجيتالي»در مقاله اقتصادي که تهيه کرده است، با طرح عبارت 
هاي ديجيتالي به عنوان عاملي در روند از کاربران را افاده کرده است. در مقاالت ديگري نيز ورود فناوري

که از آن ياد شد، مفهوم گونه (، اما همان2109، 2درمان بيماران اسکيزوفرنيک مطرح شده است )پينتو

ران هاي ارتباطي جديد، ذهن برخي از کارباسکيزوفريناي ديجيتالي، به اين معنا که کژکاربري از فناوري
کند، در ادبيات پژوهشي جهان مطرح نشده است، اما را شبيه بيماران اسکيزوفرني، از هم گسيخته مي

 .آن را فراهم آورده است هاي ميداني گروه پژوهش، امکان طرح محتاطانهيافته

، ضمن ترسيم «گري ديجيتالي و اختالل طيف اوتيسمدايه»( در مقاله 0484پوراعتماد و همکاران )
ان، گري ديجيتال يا پرستاري الکترونيک کودکشناسي اوتيسم، با طرح دايههاي پديد آمده در سببتحول

 اند:چنين ياد کرده از آثار منفي اين امر بر افزايش و تعميق اوتيسم کودکان
« تاليگري ديجيدايه»به مواردي که ابزار ديجيتال، جايگزين روابط فعال کودک با محيط شده است »
شود يم گري ديجتيالي به موارد افراطي مراقبت از کودک با کيفيت کم گفتهشود. در واقع، دايهمي گفته

پذيرد. در اين سبک از مراقبت، کودک مي جامک اناندکه در محيطي ساده، تکراري و با روابط اجتماعي 
 مختلفهاي برد و جنبهمي ديجيتالي به سرهاي مورد غفلت واقع شده و در مجاورت مداوم با دستگاه

 هاي اخير سبب شده نرخ استفاده از وسايلشود. تعيير سبک زندگي جوامع در سالمي تحول او دچار وقفه
ر شده منتشهاي افزايش يابد. به نحوي که يافته آخرين پژوهش ديجيتال حتي در خردساالن به شدت

در  4/84آمريکايي از وسايل ديجيتال و  ساله 0ماهه تا  4درصد کودکان  81نشان داده  2105در سال 
                                                           

1. Taneja, H. 

2. Pinto, D. 
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پيش  سال 04د. اين در حالي است که در کننمي صد از اين کودکان از زير يک سالگي از موبايل استفاده
 آکادمي اطفال آمريکا نسبت به ميزان زماني که کودکان براي تماشاي تلويزيون صرف، 2110يعني سال 

تأکيد  که طي آن نتشار دستور عملي شدمنتهي به ا کنند، نگراني خود را اعالم داشت و اين نگرانيمي
ک سال نخست زندگي ي 2ساله نبايد تلويزيون تماشا کنند، به اين دليل که  2خردساالن زير  ،شده است

ساعت از  2از  تربيشسال نيز نبايد در روز  2تر از دوره بحراني براي تحول مغز است و کودکان بزرگ
با کيفيت شود(. اين در هاي ساعت نيز بايد صرف برنامه 2تلويزيون استفاده کنند )که اين هاي برنامه

 تلفن شان، داشتنبراي تلويزيون شخصي در اتاق خوابحالي است که امروزه درخواست کودکان 
گير است. جالب اين جاست که همسو با افزايش نرخ اي موضوعي همهرايانههاي هوشمند، تبلت و بازي

رخ شيوع ن اخير،هاي گري ديجيتالي در سالاستفاده خردساالن از وسايل ديجيتال يا بياني ديگر دايه
 گري ديجيتالي داشته است.تيسم نيز رشد چشمگير و موازي با افزايش دايهواختالل طيف ا

 ايهآن نقص پايدار در برقراري ارتباطهاي ترين نشانهتيسم اختاللي عصب تحولي است که مهموا
است.  اهاليتعاليق و فع محدود تکراري و قالبي در رفتار،هاي اجتماعي متقابل، تعامل اجتماعي و الگو

ساله  01تا  4کودک  04294ت متحده روي يابي گسترده که به تازگي در اياالدر يک پژوهش زمينه
که اين سرعت باالي نرخ شيوع، است درصد گزارش شده  0/2تيسم وشيوع اختالل طيف ا انجام شده،

جوامع  زندگي را به تغييرات به وجود آمده در سبکها سبب نگراني متخصصان اين حوزه شده و توجه آن
 ست. به دنبال تغييرات به وجود آمده در سبک زندگيله بيش از پيش جلب کرده ابراي تبيين اين مسأ

مراقبان،  باها ديجيتالي توسط کودکان، کاهش تعامالت آنهاي عصر جديد و افزايش استفاده از دستگاه
افتد که در پي آن تحول شناختي، کالمي، هيجاني، مي اجتماعي اتفاقهاي و فعاليت هاکاهش ارتباط

شان حيواني نيز نهاي وهشگيرد. پژمي ثير قراردکان به طور منفي تحت تأعي اين کورفتاري و اجتما
تيسم وافراد داراي اختالل طيف ا شبيه بههاي که انزواي )ايزوله شدن( نوزادان سبب القاي رفتار اندداده

ني الکند که مواجهه طومي ياد شده اين فرضيه را به ذهن متبادرهاي وهششود. يافته پژمي در جانوران
 تواند به منزله مصداقي از انزاوا يا ايزوله شدنمي گري ديجيتالمدت خردساالن با وسايل ديجيتال و دايه

 ختالل طيف اوتيسم در خردساالنشبيه به افراد داراي اهاي براي نوازد انسان، سبب به وجود آمدن رفتار
از  تربيشتيسم بسيار واختالل طيف اکه کودکان داراي  اندنشان دادهها وهشز طرف ديگر، پژ. اشود

اين کودکان به جاي تعامل بامادر، در معرض کنند. در واقع، مي کودکان عادي از وسايل ديجيتال استفاده
 تيکي ونکند. عوامل ژمي پرها وسايل ديجيتال جاي مادر را براي آن گيرند ومي گري ديجيتالي قراردايه

 رکه همين ام ويژه قرار گيرندهاي ند تا اين کودکان در معرض محيطکنمي ارثي نيز زمينه را فراهم
تر از بيش الل طيف اوتيسمتواند تبيين محکمه پسندي براي اين فرضيه باشد که کودکان داراي اختمي

 يتال استفاده خواهند کرد.وسايل ديج
 تربيشرفتار، کودک و بحراني رشد مغز و  حساسهاي ، در دورهاخير با ادامه يافتن سبک زندگي
اساسي يادگيري شناختي، هيجاني و اجتماعي هاي گذراند و موقعيتمي ساعات روز را با وسايل ديجيتال
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به ميزاني که با عملکرد انطباقي، مشارکت ها ضروري را از دست خواهد داد. استفاده افراطي از اين دستگاه
واجهه مشود. از طرف ديگر، مي له باليني مهم تلقييک مسأ، و تعامالت اجتماعي کودک تداخل پيدا کند

اني حساس يا بحرهاي در دورهپذيري اساس اصل انعطاف طوالني و مداوم کودکان با وسايل ديجيتال بر
اي همغزي آنان شود که تحول اجتماعي، هيجاني و کارکردهاي تواند سبب تحريف در پيوندمي ،رشد

 ه و تکراري کودکان با اختالل طيفدهد. از طرف ديگر، عاليق ويژمي ثير قرارشناختي کودک را تحت تأ
 شود.يم ..تکراري و.هاي ديتيسم نيز سبب عاليق افراطي استفاده از وسايل ديجيتال و ديدن سيوا

آزارنده و پايان دادن به قشقرق کودک داراي اختالل طيف هاي والدين هم که براي آرام کردن گريه
ي دزنند. به طور معمول با دادن تلفن همراه خود به کودک يا گذاشتن سيمي به هر دريخود  ،تيسموا

آورد که کودک را در دام مي کنند و همين امر دور باطلي را به وجودمي مورد عالقه کودک او را آرام
اري کودک تکر ه ون، سبک زندگي، پيش زمينه ژنتيکي، عاليق ويژاندازد. بنابرايمي گري ديجتياليدايه

گري ديجيتالي و در نتيجه نادرست والدين براي آرام کردن کودک، خود سبب ترويج دايههاي و راهبرد
 .. .شود.مي جبران ناپذير متعاقبهاي آسيب

د ه و شناخت محدويلکوچک اوهاي وهشيک تخمکي در پژهاي با توجه به ميزان تطابق باالي دوقلو
 صورتيسم ناچيز توشناسي اختالل طيف ار گذشته سهم محيط در سببمحيط، د ن واز تعامالت بين ژ

 کنند. درمي محيط در سبب شناسي اين اختالل حمايت تربيششد، اما شواهد جديدتر از سهم مي
کنند که مي و همکاران گزارش 0هالماير که تاکنون گزارش شده است،ها دوقلوهاي وهشترين پژبزرگ
تيسم را به خود ودرصد از واريانس خطر ابتالي به اختالل طيف ا 55، محيط ندانشان دادهها يافته

ها اختصاص داده که اين يافته نشان دهنده سهم پررنگ محيط در ابتالي به اين اختالل است. اين يافته
جديدتر هاي وهششود، محور پژمي ناميده 2نتيکژسبب شده است که تعامل ژن و محيط که اصل اپي

)مستعد(،  ژنتيکي حساسهاي اساس اين الگو، مسير شناسي اين اختالل قرار گيرند. برز بر سببمتمرک
ين شوند که در نتيجه امي تغييرحساس رشد دستخوش هاي محيطي در طول دورههاي ثير فشارتحت تأ

طيف  لمحيطي براي کودکان داراي اختالهاي شود. يکي از اين فشارمي تغييرات آسيب جسمي نمايان
ان دهند که کودکمي وهشي نشانيل ديجيتال است. در واقع شواهد پژاستفاده افراطي از وسا ،تيسموا

وري دارند نافاي و به صورت کلي تري به وسايل رايانهسم عالقه بيشتيواختالل طيف اهاي داراي نشانه
هشگراني وشود. پژمي سازلاز اين وسايل به طور معمول مشک که اشتغال ذهني اين کودکان به استفاده

وم در اکنند، معتقدند بسياري از کودکاني که به صورت مدمي گري ديجيتالي کارکه روي پديده دايه
يات کلينيکي ترند و به تجربر اختالل طيف اوتيسم بسيار شکنندهدر براب معرض وسايل ديجتيال هستند،

تواند باعث بروز مي محيطي شديدهاي وميتند محردهمي حيواني انجام شده که نشانهاي وهشو پژ
 تاليگري ديجيمعتقدند سبک دايهها آن کنند. در واقعمي استناد اي و تکراري شود،کليشههاي رفتار

                                                           
1. Hallmayer 

2. Epigenetics 
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ي از اي شود که همگتکراري و کليشههاي کالم و بروز رفتار واند سبب نقص در تعامالت اجتماعي،تمي
 يسم هستند.توطيف اهاي اختاللهاي نشانه

يري گتواند بر رشد مغز در مراحل مختلف مانند شکلمي در واقع، مواجهه طوالني مدت با وسايل ديجيتال
ه کودکان ک اندنشان دادهها عصبي تأثيرگذار باشد. پژوهشهاي و ميلينه شدن سلولها و ايجاد سيناپس

ساعت را پاي وسايل  1تا  0کنند و مي گاهساعت تلويزيون ن 4الي  2داراي اختالل طيف اوتيسم روزانه 
ذرانند. اين گمي تر اين کودکان اوقات فراغت خود را پاي وسايل ديجيتالاي و موبايل هستند و بيشرايانه

تواند بر اساس اصل مواجهه طوالني مداوم کودکان داراي اختالل طيف اوتيسم با وسايل ديجيتال مي
ز در هاي کارکردي و ساختاري مغتم عصبي براي بازسازماندهي ارتباطپذيري که به توانايي سيسانعطاف

 «.مغزي آنان شودهاي پاسخ به تغيير در تجربيات محيطي اشاره دارد، سبب تغيير در پيوند
 
 
 
 

 
 

فزايش اوتيسم ااختالل اسکيزوفرنياي ديجيتالي يا توان بيان داشت، بندي کلي ميبنابراين در يک جمع
 81 نسل دههها در سطح کودکان خردسال ها ياد شد، تبعات وخيم کژکاربري از فناوريآنکودکي که از 

ضرورت کنار نهادن سردرگمي مسووالن و ورود جدي آنان در مسأله بسترسازي را مورد تأکيد قرار داده، 
 د.ننمايهاي ارتباطي جديد را الزامي ميفرهنگي براي کاربري بهينه از فناوري
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  مدارلذّت زندگی سبک از استقبال -2-22

 
 
 
 
 
 
 

توان دو سبک زندگی متفاوت را مشخص کرد، سبک زندگی خدامدار که بر روی از یک نگاه کلی می
گرا که انسان در مدار آن قرار گرفته، با تخالف های اخالقی تأکید وافری دارد و سبک زندگی انسانارزش

ورزیدن در برابر اندیشه دینی، به تصدیق لذّت در زندگی آدمی، تساهل و تسامح، اختیار و آزادی آدمی 
 پرداخته است.

 
 
 
 
 
 
 

گرایی در تداوم خود به دو گرایش فردی و جمعی انجامید که گرایش فردگرای مکتب اومانیسم یا انسان
ن به گرای آداری و گرایش جمععرصه حیات سیاسی و اقتصادی به صورت لیبرالیسم و سرمایهآن در 

در عمل  گرایی کهگر شدند، اما به هر صورت هر دو گرایش انسانصورت سوسیالیسم و مارکسیسم جلوه
 یواکنشی به کلیسای خرافی قرون وسطا بودند، در اثبات خویش سعی در اصالت بخشیدن به انسان، نف

 ها کردند.ها و تمایالت دنیایی انسانهای ماورایی و پاسخ صریح به خواستهجنبه
شان، بازی تهیه شده های مورد استفادهاز کاربری کودکان ایرانی از بازی %29خاطرنشان شد که  ترپیش

به  سانیرگرایی وجود دارند که با هدف خدماتهای انساندر غرب جریان اگر چهدر آن سوی آب است و 
حصول م ،زمینه های غرب در اینزنند، اما عمده تولیدمردم، دست به تهیه و تولید محصوالت ارزشمند می

ز داری هم به چیزی جداری هستند و چون دنیای سرمایههای تبلیغاتی زیر پوشش دنیای سرمایهنهاد
شناختی های روانبا توجه به تفاوتشناسی خاص کودکان و اندیشد، این نهادها با استفاده از روانسود نمی

ودکان زند، کهایی برای کاربران خردسال میدختران و پسران از یکدیگر، دست به تهیه و تولید الگو
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هاي کودکان کاربر هم که در سن تفکر عيني و اخالق ديگرپيرو خويش قرار دارند، در برخورد با الگو
گردند، خاصه آن که هاي پسرانه و دخترانه مزبور ميهاي ظاهري الگواخير، بالفاصله جذب جذابيت

هاي هايي در اوج نوعدوستي و خيرخواهي و رفاه انسانرت انسانهاي اخير در غالب موارد به صوالگو
ها، در کنند با اتکا به اين الگواند و کودکاني که فطرتاً نوعدوست هستند، تصور ميديگر طراحي شده

 گردند.عمل قادر به تحقق نوعدوستي خويش نيز مي
هاي رار گرفتن خود از جذابيتساله، در مصاحبه خود به شکل غيرمستقيم از تحت تأثير ق 5يگانه 

ز داري اهاي تبليغاتي زير پوشش دنياي سرمايهدهد چگونه نهادظاهري باربي ياد کرده، نشان مي
 اند:نوعدوستي فطري وي سوءاستفاده کرده

 شناسي؟يگانه خانوم تو باربي رو مي -»
 آره!

 دوستش هم داري؟ -
 تا دوستش دارم. آره هفت

 در دوستش داري؟قه تا يعني چ هفت -
 خيلي خيلي زياد دوستش دارم.

 نظرت راجع به باربي چيه؟ -
 باربي خيلي خوشگله، لباساش هم خيلي خوشگله.

 دوست داشتي جاي باربي بودي؟ -
 آره!

 کردي؟اگه جاي باربي بودي، چه کار مي -
 کردم.شدم تا آدما رو خوب کنم، توپ بازي ميرقصيدم، دکتر ميکردم، ميبازي مي

 کنه؟ها رو خوب ميمگه باربي آدم -
 کرد.آره، توي يه کارتون ديدم که باربي دکتر بود و آدما رو خوب مي

 ها رو خوب کني؟تو هم دوست داري آدم -
 آره، خيلي.

 کنه؟هاي بيمار رو خوب ميبه نظرت باربي دختر خوبيه که آدم -
 ا زودتر خوب بشن، بايد براشون دعا کنيم.گه ما بايد به آدماي مريض کمک کنيم تآره، مامانم مي

 گي؟اگه باربي رو از نزديک ببيني، چي بهش مي -
 گم که بيا با هم بازي کنيم. دوست دارم باهاش برقصم.بهش مي

 باربي بهتره يا دارا و سارا؟ -
 باربي بهتره!

 چرا؟ -
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 ل باربي لباسش آبي باشه،تره. دوست دارم سارا هم مثکنه، تازه باربي خوشگلچون باهام بازي مي
 «.موهاش عسلي باشه. لباساشم شبيه باربي باشه

هاي جذاب و به ظاهر کودکاني که در دوران ديگرپيروي خويش قرار دارند، در مواجهه با الگو
د، گردنداري به آنان ارايه ميهاي تبليغاتي زير پوشش دنياي سرمايهنوعدوستي که از سوي نهاد

ها را مورد نظر قرار داده، نخست الگوبرداري در ابعاد ظاهري و سپس الگوبرداري در برداري از آنکپي
 دهند.نظام ارزشي آنان را در دستور کار خود قرار مي

نکته قابل توجهي که در اين قسمت بايد متعرض بحث آن شد، تحقق يک ادراک کلي )يا به تعبير 
 هايهاي ساخته و پرداخته نهادن کاربري از الگوشناسان، يک گشتالت( براي کودک در همان اواروان

ه و سري اطالعات جستداري است. به اين معنا که ذهن کودکان پس از اخذ يکتبليغاتي دنياي سرمايه
هاي ارايه شده به آنان، با توجه به اطالعات تکميلي که ممکن است از محيط خود اخذ گريخته از الگو

دهد و ها برخورد داشته است، شکل ميهايي که با آنخويش درباره الگوبندي ذهني کرده باشد، به جمع
هاي هاي اطالعاتي موجود درباره حرکات، سکنات و رفتاراين ادراک کلي، راهنماي کودک در حل خالء

 پذيرد( خواهد شد.ها تأثير ميالگو )که کودک مستقيماً از آن
 
 
 
 
 
 
 

هاي باربي، نمونه بارزي در همين جهت به در مورد عروسک ساله 8نور مصاحبه زير نگارنده با مه
 آيد.شمار مي

ها نور داشته باشد، با پرسش سوال درباره رفتاردر اين مصاحبه، نگارنده بدون آن که القاي خاصي به مه
 نور را از وي جويا شده است.و عملکرد باربي، نظرات مه

ات موجود درباره شخصيت فرضي باربي پرداخته است، نور در مصاحبه خود به طرح برخي از واقعيمه
هاي باربي، او قسمت ديگري از اطالعات نور از عروسک و پويانمايياما مضاف بر اطالعات اخذ شده مه

است که در مجموع نگاهي منفي به باربي را به  ا و اولياي آموزشي خودش اخذ کردهخويش را از اولي
نور که در جريان ديگرپيروي اخالقي خويش، با عنايت به اولياي و مهذهن مه نور مبتادر ساخته است 

بندي کلي که نسبت به باربي داشته است، يک کند، در جمعخانواده و اولياي آموزشي خود رفتار مي
ادراک کلي درباره او به دست آورده است که اين گشتالت و چارچوب کلي ادراکي، به عنوان راهنماي 

 کند.نور عمل ميهاي اطالعاتي مهوي در حل خالء
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 نور در زير آمده است:متن مصاحبه نگارنده با مه
 شناسي؟!نور خانم، تو باربي رو ميمه»

شف ها براي کگه باربي رو امريکاييگه باربي بده! اون ميآره، يه باربي داشتم، ولي معلممون مي
 هاي ايراني نبايد با آن بازي کنند.چهها درست کردن و به ايران فرستادن و بحجاب بچه مسلمون

 کني باربي چه کاره هست؟!شناسي، فکر ميخوب، تو که باربي رو مي -
 شن!باربي خواننده هست، مردم جلب صداش مي

 تونه باشه؟!به نظر تو باربي ديگه چه کاره مي -
 کنه!ره پيش مردها دالي ميصورتش خوشگل هست، مي

 دن؟!ها بهش پول ميدالي بکنه، اونمگه آدم بره پيش مردها  -
گيره، در خارج اين طوري رقصه، اون وقت از مردي که اونجا رئيس هست، پول مينه، با مردها مي

 کنه!ها کارشون فرق ميگيريم، اونهست، مثل اين که ما يه جايي پول مي
 د يا اصالً خودت فکرگي، خودت ديدي يا بهت گفتننور خانم، اين چيزهايي رو که تو ميخوب مه -

 کردي؟
 نه، خودم فکر کردم.

 اي ممکنه بکنه؟!باربي چه کارهاي ديگه -
شايد پاي کامپيوتر بنشينه و کارخوبي نکنه و همش بگه و بخنده، اون همش پاي اينترنت يا تلفن 

م بندازنش ه تونيم کار کنيم. شايدکنه، ما نميگند، اين خيلي سروصدا ميها ميهست، اون وقت بقيه آدم
 بيرون!

 شه يا نه؟اي مشغول کار مياون وقت باربي جاي ديگه -
خنده تا به رئيسش گزارش ندن. اگر هم رئيسش خيلي کنه، آروم مييه ذره خودش رو جمع وجور مي

 ده!خنده، کمي بهش حقوق ميبينه اون همش ميمهربون باشه، وقتي مي
 کنه؟اون وقت چه کار مي اگر رئيس باربي مهربون نباشه، باربي -

 نويسه و کاغذهاش رو حرومممکنه بنشينه، چيزي بنويسه يا نقاشي کنه، اما چيزهاي خوبي نمي
 کنه!مي

 ديگه باربي ممکن هست چه کارهايي انجام بده؟ -
ممکن هست کارهاي عادي ما رو بکنه، مثالً منشي کسي بشه، منشي يک دکتر، اما کارش رو درست 

 !دهانجام نمي
 چرا؟! -

امضاء  پوشه، مردم ازشگه من قيافم خيلي خوشگله، من بايد رئيس خودم باشم. يا لباس کرمي ميمي
 کنند.رن موهاشون رو اون جوري ميموهاش هم قشنگ هست، همه مي شه،گيرند، مد سال ميمي

 کنه؟ديگه باربي چه کارهايي مي -
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 کنه، از بيرون براش غذا ميارند.شپزي هم نميبينه، آشينه، تلويزيون ميتوي خونه خودش مي
 دوني از بيرون براش غذا ميارند؟!از کجا مي -

ده، هنرپيشه هم هست، باربي يه گه من معروف شدم و هنرپيشه شدم، کار خونه رو انجام نميمي
 دن، چون قيافش خوب هست!کنه، بهش پول ميپالن فيلم رو بازي مي

 م باشم!گه من بايد رئيس خودمدل موش قشنگه، لباسش هم قشنگه، مي کنه خوشگله،باربي فکر مي
 خوان رئيس خودشون باشند؟!هاي خوشگل ميمگه همه آدم -

گند من خوشگلم، چه سودي براي مردم داره، اگه براي اونا عشوه و ناز کنيم، چي ها مينه، بعضي
 خواند خودشون خوشگل باشند.شه، مردم ميمي

 اربي مردم رو دوست داره؟!به نظر تو ب -
 شايد نداشته باشه، براي درآمد ممکن هست پيش مردم بره، بهشون بخنده!

 جويي کردن هست يا نه؟!باربي توي زندگي خودش اهل صرفه -
 نه!
 جويي نيست؟!کني باربي اهل صرفهچرا فکر مي -

 نه!کو زياد مصرف مي کنه خودش رئيس آب هستکنه، فکر ميکنه آب زياد مصرف مياون فکر نمي
 هاي فقير رو دوست داره؟!به نظر تو باربي بچه -

خوام ميگه، نکنه، ميده، بعد بچه رو پرت ميهاشون رو دوست داشته باشه، ولي پول نميشايد بعضي
 پول بدم.

 کنه؟کني چرا باربي بچه فقير رو پرت ميفکر مي -
 د پول بگيري!گه من خوشگلم، از آدم به اين معروفي نبايمي
اگر بچه فقير پول نداشته باشه چيزي بخره و گشنه بشه و بخواد از گشنگي بميره چي، اون وقت  -

 کنه؟!باربي بهش کمک مي
 گه اون يه آدم معموليه، من به اون چه کار دارم!بازم فکر نکنم! مي

 شند؟هايي که باربي رو دوست دارند، مثل اون ميکني بچهتو فکر مي -
ا ههايي اومده، بچهکنند، اآلن يه کلهکنند باربي خوب هست، مثل اون آرايش ميها فکر ميبچه

ه ها رو بگند اگه اين کِرمچقدر قشنگ شده، خودشون مي گند،تونند اون رو آرايش کنند، بعد ميمي
 .تها و ابروهاي باربي برچسب هسشند. چشمشيم، ولي خوشگل نميخودمون بماليم، خوشگل مي

 ها و ابروهاي باربي برچسب هست؟!يعني چي که چشم -
 چسبونند!کشند، هر کدوم قشنگ شد، روي چشم باربي ميها چشم و ابرو ميبعضي

 شه؟! باربي کور نمي -
 زنند.نه، باربي چشم نداره، روي اون برچسب مي

 هاي باربي برچسب هست؟!دونند چشمها ميبچه -
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 آره!ترها، کوچولوها نه، بزرگ
 ها رو دوست داره؟!باربي حيوان -

 هاي ملوس، مثل سنجاب و سگ پشمالو داره!آره، اون سگ با حيوون
 هاي خوشگل رو دوست داره؟چرا باربي سگ -

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

 مونند؟!نند، باز نجس ميهاي باربي واکسن بزاگر سگ -
 آره!

 خره؟!لباس ميچند تا  به نظر تو باربي توي هر ماه، -
 هايي بخره که قيمتش خيلي زياد باشه!تا! شايد هم کم بخره، اما لباسصدتا، نه شايد پنجاه

 مثالً قيمتش چند هست؟ -
 خره!دوزي شده ميهاي سنگشايد يک ميليون تومن، مثالً لباس

 سليقه هست؟باربي خوش به نظر تو -
 شايد باشه!

 سليقه هست؟!هايي باربي خوشدر چه زمينه -
 کنم اگه روسري ببينه، اونو جرّش مي ده!پوشاک، وسايل خونه، اما فکر ميلباس، کفش، 

 چرا؟! -
 چون به حجاب اعتقادي نداره!

 کشه؟!به نظر تو اگه باربي نقاشي بکشه، چي مي -
صه، رقشه، مثالً باربي در يک سالن، در يک قلب طاليي نشسته، يا ميکهاي خودش رو ميخيال

 کشه!تونه بکشه، اما باحجاب نميباالخره هر چيزي رو مي
 کشه؟!حجاب نميچرا با -

 چون اون مسيحيه، به دين خودش اعتقاد داره!
 دوني باربي به خدا اعتقاد داره؟!از کجا مي -

 شايد دروغ بگه!
 گه آدم چه طوري رفتار بکنه؟!دين مسيحي مي -

 5، گندهاشون ميدن، اما بعضيهاشون براي امام حسين نذري ميآره، دو نوع مسيحي هست، بعضي
 شي!نشين مياهلل همري بهشت، با رسولتا شيعه بکشي، مي

 ها هست؟!باربي کدوم يکي از اين مسيحي -
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حسين کي هست، حداقل دست مستش رو دونست امام دونه کي هست، اگر ميامام حسين رو نمي
ده، اما نه نذري جدي! نذري هايي هست که نذري ميکشه! اون از مسيحيپوشوند. اما آدم هم نميمي

 ده!ها ميزنه، به آدمريزه، بهمش ميده! مثالً يه خورده نخود و لوبيا تو قابلمه ميالکي پَلکي مي
 کنه؟ي فکر ميها چه طوربه نظر تو باربي راجع به امام -

 «هايي مثل ما هستند!کنه اماما چهارتا خوبي کردن، اما آدمفکر مي
ها و پويانمايي، نور برخي از اطالعات اوليه راجع به باربي را از طريق عروسکدر مصاحبه اخير، مه

 باربي به دست آمده است. برخي از اين اطالعات به قرار زير هستند:
 «باربي خواننده هست!» -
 «رقصه!ها ميباربي با مرد» -
 «قيافه باربي خوشگله!» -
 «شه، موهاش هم قشنگه!باربي مد سال مي» -
 «هاي ملوس مثل سنجاب و سگ پشمالو داره!باربي سگ و حيوون» -
 «تا لباس بخره!باربي هر ماه صدتا نه، شايد پنجاه» -
 «اش خوبه!ن قيافهدن، چوباربي يه پالن فيلم رو بازي کنه، کلي بهش پول مي» -

نور از باربي توسط خانواده و اولياي آموزشي وي به او منتقل شده است. قسمتي اطالعات تکميلي مه
غالب  ها، با نفياز اطالعات ارايه شده توسط خانواده و اولياي آموزشي مه نور که به دليل صيغه ديني آن

 هاي باربي توام است، به شرح زير است:رفتار
ا هها براي کشف حجاب بچه مسلمونگه باربي رو امريکاييگه باربي بده! اون ميميمعلممون »

 «.هاي ايراني نبايد با اون بازي کننددرست کردن و به ايران فرستادن و بچه
هاي باربي و اطالعات ارايه شده از بندي اطالعات برگرفته از عروسک و پويانمايينور در جمعمه

ي آموزشي خودش، در مجموع به اين ديد کلي دست يافته است که با وجود برخي سوي خانواده و اوليا
هاي جذاب باربي، بايد وي را باديده نفي و انکار ديد. همين چارچوب کلي ادراکي در ادامه، از ويژگي

هاي تحليلي وي در مواردي که اطالعاتي در آن زمينه ندارد، جهت نور شده، به قضاوتراهنماي مه
 .دهدمي

گيري چارچوب ادراک کلي وي درباره باربي، در مواردي که نور پس از شکلهاي مهبرخي از قضاوت
نور آيد، مهگونه که از اطالعات زير برميها با خالء اطالعاتي روبروست، در زير آمده است. هماندر آن

 با ها کامالًن قضاوتکند که اطالعات حاصله را با فکر کردن خودش به دست آورده است، ايتأکيد مي
 نور درباره باربي همسو و هم جهت است:ادراک کلي اوليه مه

 «.جويي کردن نيستباربي اهل صرفه» -
 «کنه!باربي اگه بخواد چيزي بنويسه، کاغذش رو حروم مي» -
 «کنه، از بيرون براش غذا ميارن!باربي آشپزي نمي» -
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 «ر نيست!هاي فقيباربي حاضر به کمک کردن به آدم» -
 «ده!باربي اگه روسري ببينه، اونو جرّ مي» -
 «.هايي مثل ما هستندکنه اماما چهارتا خوبي کردن، اما آدمباربي فکر مي» -
 «هاي الکي پَلکي هست!هاي خوب نيست، از مسيحيباربي از اون مسيحي» -

ت، به اين هايي مانند او( اسمصاحبه اخير به خوبي بيانگر نگاه گشتالتي کودک کاربر باربي )و الگو
معنا که کودکان با دريافت تصويري کلي از باربي از محيط و افراد مورد وثوق خويش، برهمان مبنا، به 
سادگي خالءهاي اطالعاتي خود را پر کرده، روي ساير ابعاد و زواياي پنهان زندگي وي به سادگي 

يگر، کنند. به تعبير دي به روال باربي، پر ميقضاوت کرده، خالءهاي اطالعاتي خود را براي سبک زندگ
نور کمبود اطالعاتي خود در مورد مسيحيان را در جريان مصاحبه خود، با اطالعات اوليه گونه که مههمان

خويش از فرق اسالمي تکميل کرده است، خالء اطالعاتي خويش از رفتارهاي اخالقي، نوعدوستانه و 
اي که از باربي به دست آورده است، پر کرده و به صرف طالعات اوليهزيست محيطي باربي را برمبناي ا

قيدي، عدم احساس مسووليت زدگي، بيداشتن يک عروسک باربي، او را فردي غرق در مصرف و مصرف
 کند.هاي ديني توصيف مياعتقاد به ارزشتوجه به اخالق و نوعدوستي و بياجتماعي، بي
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ساله، بيانگر گشتالت و يا دورنماي ادراکي است که اين  5/4ساله و حسني  5ار نظرهاي بهار اظه
ها و باربي به دست کودکان در جريان کاربري از محصوالت فرهنگي آن سوي آب درباره پرنسس

 اند:آورده
 توي گوشي هم آشپزي بازي داري؟ -»

 کنن که.شپزي نميگه سخته آشپزي، تازشم پرنسسا آنه، آخه مامانم مي
 کنند؟پس چه کار مي -

 رن بيرون.خونن و با اون آقاها ميرقصن و آهنگ ميپوشن، ميفقط لباساي خوشگل مي
پس اگر دني )پسري که همبازي بهار است(، شبيه اون آقاهه نباشه، دوست نداري با اون زندگي  -
 کني؟
 نه!
 کني؟پس چه کار مي -

 «.اونا باشهگردم دنبال يکي که شبيه مي
 دي بهتره يا ماهواره؟باربي سي -»

 باربي ماهواره.
 چرا؟ -

تره، ماشين داره، وسايل آرايش داره، دوست تره، چشاش آبيه. الغره، وسايالش بيشخب اون خوشگل
 پسرم داره.

 باربي چه وسايلي داره؟ -
 يه عالمه لباساي خوشگل خوشگل داره، کمد داره، الک داره، رژ لب داره!

 باربي دوست پسر هم داره؟ -
 «.آره

بليغاتي هاي تهاي ساخته و پرداخته نهادها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبررسي تحليلي بازي
داري حکايت از آن دارد که اين محصوالت در راستاي تأمين سود حداکثري جهان دنياي سرمايه

ورتي که کودکان کاربر محصوالت اخير، اطالعات اند، از اين رو در صداري تهيه و تدوين شدهسرمايه
تکميلي الزم را از سوي خانواده و اولياي آموزشي مهد کودک و پيش دبستاني اخذ نکنند، و تنها اطالعات 

هاي تهيه شده براي آنان اخذ شود، در آن صورت ادراک کلي و ها و پويانماييها، کارتونها از بازيآن
آيد، يداري براي کودک پديد مهاي تبليغاتي جهان سرمايهساخته و پرداخته نهاد هايگشتالتي که از الگو

اربي، برتز، هايي مانند بمداري است که متکاي نظري طرح الگوادراکي منطبق بر فلسفه اومانيستي و لذّت
 ها است.السا و مانند آن
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حکايت از آن دارد که بسياري از کودکان در جريان  81نسل دهه هاي انجام شده با کودکان مصاحبه
رفته، شان قرار گهاي مورد عالقهها، تحت تأثير الگوها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونکاربري از بازي

القه هاي مورد عهاي الگوکنند. به عنوان نمونه، بعضي از کودکان از تکرار ديالوگبر همان مبنا عمل مي
انتخاب نام الگوي مزبور براي فرزند خود در آينده، تغيير دادن نام خويش به نام الگوي مورد  گرفته تا

عالقه، نوع تغذيه و مصرف، تمايل به زندگي کردن نزد الگويي که دوست دارند و حتي تغيير جنسيت 
وشند کو مي اندتر به الگوي مطلوب خود را در دستور کار خويش قرار دادهجويي هر چه بيشبراي تشبه

 تا به تحقق خواست خويش نايل آيند.
ها ساله، آن 4ساله و اهوراي  0دادند که در مصاحبه با متين گران تحقيق گزارش ميدو تن از پژوهش

ها در جريان کارتون يا فيلم را حفظ کرده هاي آنشان، ديالوگهاي مورد عالقهپس از ياد کردن از الگو
ساله که کاربر  5ساخت، علي گر ديگري خاطرنشان ميکردند. پژوهشکرار ميبودند و در برابر آنان ت

اي هاي عربي بود، بدون آن که با زبان عربي آشنا باشد، حتي ديالوگهاي ماهوارهتن از شبکهکارتون بن
 تن به زبان عربي را حفظ کرده بود.کارتون بن
دارد نام الگوي مورد عالقه خود را روي  دارد که دوستدر مصاحبه خود بيان مي ،ساله 4افسانه 

دارند که مايل هستند نام خودشان را به نام هم اظهار ميساله  4فرزندش بگذارد، مهراد و محمدمهدي 
 الگوي مورد عالقه خويش تغيير دهند: 

 بينن؟ اش سيندرال رو ميهات هم مثل تو همهافسانه دوست -»
اسم  خوادبينه، حتي گفته مياراعه، اون پري دريايي ميدونم، ولي يه دوستم هست، اسمش سنمي

 «. دخترشو پري بذاره
 کني؟هايي ميمهراد ديگه چه بازي -»

 مهراد: من اسمم عوض شده... شده خروس جنگي!
 يعني من بهت بگم خروس جنگي؟ -

 مهراد: آره.
 شي؟ناراحت نمي -
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 مهراد: نه.
 شده رافائل! محمدمهدي: منم اسمم عوض شده،

 رافائل؟ -
 .. .محمدمهدي: آره.

 براتون خريده؟ هاتون رو کيدمپايي -
 مهراد: خودم خريدم، رفتم يه دونه زدم تو کله يارو، از مغازه برداشتم.

 پولش چي؟ -
 خواد که، ورداشتم اومدم.مهراد: پول نمي

اش .. خفهاش کشتمش.محمدمهدي: منم همين طور...رفتم ورداشتم... خودشم زدم... زدم تو کله
 «.هامو پام کردمبيمارستان... منم دمپايي کردم... رفته

اند که به صراحت اعالن شان قرار گرفتههاي مورد عالقهبرخي از کودکان هم چنان تحت تأثير الگو
هاي مورد عالقه خويش زندگي دارند، دوست دارند به جاي زندگي در کنار پدر و مادرشان، در کنار الگومي

 رود:مار ميها به شها و اثرات تعيين کننده آناين مسأله بيانگر عمق اثرپذيري کودکان از الگو کنند که
 هات توي پارک بازي کني يا با اسپايدرمن بازي کني؟خوب آرشام دوست داري با دوست -»

 بازي با اسپايدرمن.
 تر دوست داري؟آرشام کي رو از اسپايدرمن بيش -

 هيچ کي. 
 تر دوست داري؟رمن رو از مامان و بابات هم بيشيعني اسپايد -

 آره.
 تر دوستش داري؟چرا اون رو از مامان و بابات بيش -

 چون مثل اونا ترسو نيست و همش به فکر بقيه هستش.     
 دوني که مامان و بابات ترسو هستن؟تو از کجا مي -

 خواست بره دوستش رو ببينه، ولي مامانم نذاشت.بابام مي
 ا نگذاشت؟چر -

 اومد.از دوستش خوشش نمي
 خوب بعدش چي شد؟ -

 بابام از ترس مامانم نرفت.
 رفت؟به نظر تو بابات بايد مي -

 آره.
 رفت؟چرا بابات بايد مي -

 تر از هر کسي هستش، مثل من و اسپايدرمن.دوست مهم
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 تر دوست داري يا خواهرت آنيتا؟آرشام اسپايدرمن رو بيش -
 اسپايدرمن. 

 تر دوست داري؟چرا اسپايدرمن رو بيش -
 چون مثل آنيتا ضعيف نيستش.

 دوستي داري که مثل اسپايدرمن دوستش داشته باشي؟ -
 ساله(. 4)آرشام، « نه
 به نظر تو داستان السا و آنا واقعيه؟ -»

اشون رفته خارج و السا رو ديدن، ولي يخي که توي دستش هست گن عمهداستانش که، دوستام مي
 نداره، عکسشم دوستام ديدن.رو 

 تو هم دوست داري بري خارج و السا رو ببيني؟ -
 آره!

 خوب چرا ببينيش، تو که فيلم و کارتونش رو ديدي؟ -
 خب آخه خيلي قشنگه، من دوست دارم برم و واقعيش رو ببينم.

 گي؟خوب وقتي ببينيش، بهش چي مي -
 د جاي اون باشم. خواگم خيلي خوشگله و من دوسش دارم و دلم ميمي
 خوب اگه السا بهت بگه با من زندگي کن، حاضري بدون مامانت با اون زندگي کني؟ -

 ساله(. 4)هستي، « رمآره، مي
ها متأثر از دارند که نوع تغذيه آنهاي خود بيان ميساله، در مصاحبه 5/4ساله و ريحانه  4روشاي 

 الگوهاي آن سوي آب گرديده است:
 کني؟ي ميچه جوري باز -»

 .برمش بيرونکنم ميمي کالسکه و سوارر عروسکم
 بري؟کجا مي -

 .گردونمشتو خونه مي
 وسايل آشپزي چي داري؟ -

 .يخچال گاز، بشقاب، قابلمه،
 کني؟مي ايچه بازي -

 .کنمآشپزي مي کنم،خاله بازي مي
 کني؟چي درست مي -

 .غذا
 چه غذايي؟ -
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 «.همبرگر
 اد گرفتي؟از باب اسفنجي چي ي -»

 ياد گرفتم غذا درست کنم.
 چه غذايي ياد گرفتي؟ -

 «.خورهره همبرگر ميهمبرگر درست کنم. باب اسفنجي هميشه مي
ه هر دو تحت تأثير الگوهاي مطلوب طبعشان از عالقه خود به سيگار ،سال 5/4ساله و فرزام  0فراز 
 اند:ياد کرده

 ... فراز تو دوست داري چه کاره بشي؟ -»
 .«وست دارم سيگاري بشمد

 ساله صحبت کردم، وي بيان داشت: 0)پژوهشگر(: وقتي من با مادر فراز 
 که همش کردمي يباکس باز کسيفراز ا يمدت هي يول ه،ف تا اآلن نداشتررفتار خالف عفراز »

 .من غولم گفتميو  زدمشت مي ايفراز مدام به مان ، يعنيزدرو ميخواهرش 
 زد؟چرا مانيا رو مي -
زد، البته وقتايي هم که مانيا خوراکياش رو به فراز نده، گفت من غولم و مانيا رو ميدونم، مينمي 

 زنتش.فراز مي
 کنه گرفته؟هايي که ميي از بازيرهايديگه فراز چه تأثي -

وشه، پخواد بره پيش دورنيکا )دختر همسايه( تا توي پارگينگ بازي کنند، شلوار جين ميفراز وقتي مي
 «.ذاره تو جيب عقب شلوارشزنه و پول هم ميعطر باباشو مي

 
 
 
 
 
 
 
 کنه که تو خوشت مياد؟ش، ديگه چه کار با حالي ميافرزام کنستانتين جز جادو و دوست پري -»

 .کشه... سيگار مي

 يعني تو هم دوست داري سيگار بکشي؟ -

  .رهآ
 .ولي سيگار که براي سالمتي خيلي بده -

 . خفنه ولي... ده()با خن
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 تو هم تا حاال سيگار کشيدي؟ -

  .رهآ

 کي؟ -

  !بابام کشيدم اياز سيگار ،نبود و بابام هم حموم بود يه بار که مامانم خونه
 بعد چي شد؟ -

 .شدمخفه مي مام گرفت... داشتسرفه

 بعد ديگه نکشيدي؟ -

  .کشمنه. بزرگ شدم مي
 خواي بزرگ شدي بکشي؟شدي... پس چرا ميفه ميات گرفت... داشتي خگي سرفهمگه نمي -

  .خه خوشم ميادآخب 

 دي که چرا خوشت مياد؟مي يه ذره برام توضيح -

بره... بعد دود هاي پالتوش رو باد ميخيلي با حاله... مثالً لبه ،کشهخب مثالً کنستانتين که سيگار مي
 .حاله خاله از دهنش مياد بيرون... با

 گفتي؟اين رو و پارسا ير رضا امتا حاال به  -

 .ها خالهههنه. تو هم به هيشکي نگي

 گي؟ها نميگم... اما تو چرا به اوناشه من نميب -

 . خب شايد لوم بدن...

 مگه سيگار کشيدن بده؟ ،چرا لوت بدن -

 «.کشهمنو مي ،ولي بابام بفهمه ،نه
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کند که تحت تأثير قه به خوردن قهوه و شراب ياد ميساله هم در مصاحبه خودش از عال 5/5کيمياي 
 رسانه صورت پذيرفته است:

ها خرس و ميمون و هاي مختلفي وجود دارد، تعدادي از آنشوم، عروسکوارد اتاق خواب که مي»)
ک يک کود يها باربي هستند که تقريباً به اندازهترين آناز بزرگدو تا  خرگوش و سگ هستند، اما تقريباً

هاي ديگر، صحبت را به . بعد از گذشت مدتي و صحبت با کيميا راجع به موضوعساله هستند 5يا  0
هاي بزرگ هستند، او که همان باربي هاي مورد عالقهها به عروسکها و از ميان آنسمت عروسک

 رسيم(. مي
 هات چه قدر بزرگ هستن؟خاله جون اين عروسک -

 آره. 
 اسماشون چيه؟ -

 . پگاه و پريسا
 کني؟باهاشون بازي هم مي -

 آره. 
 هايي؟مثالً چه بازي -

 کنيم، آرايش بازيخوريم، موهامونو درست ميکنيم، قهوه ميکنيم، مهموني بازي ميخاله بازي مي
 کنيم. ريم خريد ميکنيم، ميکنيم، ناخونامونو خوشگل ميمي

 زنيد؟مي هاتون رو الکپس با پگاه و پريسا ناخون -
زنم، کنم، بعد روشونو الک اکليلي ميزنم، من با خميربازي براشون ناخون درست ميآره، الکم مي

 زنم.بعضي وقتام قرمز مي
 خورين؟ چرا چايي نمي خورين؟ حاال چرا قهوه،قهوه هم ميخوب گفتي  -

م خورم اصن، به ماماننمي. من چايي خورديم با همآخه منم وقتي کوچيک بودم، با عروسکام چايي مي
 .کنه همشگم برام قهوه درست ميمي

 چايي که خيلي خوشمزه هست؟  چرا آخه، -
 خوره که، همشون يا قهوهبينن، کسي چايي نميآره هس، ولي تو اين فيلمايي که مامان بابام مي

 . خورن يا شرابمي
 . هاآره عزيزم، ولي شراب چيز خيلي بديه -

  .خوام بزرگ که شم، شراب بخورمام خوبه. منم ميشم خيليمن چه که بده، تازهنخيرم اصن به 
 چرا آخه؟ -

 ...«. چون دوس دارم
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هاي ها کاربري دارد، از عالقه خود به گربههايي که از آنساله هم با الهام از کارتون 5/4آرميتاي 
 کرده است:اشرافي و حمام کردن سگ و غذا دادن به آن ياد 

 ات هم شبيه السا باشه؟هدوست داري لباسآرميتا گفتي تو  -»
 .ممم آرهاِ

 خوب به مامانت گفتي برات بخره؟  -
 .نگفتم. يه لباس پرنسس دارم خودم ،نه
 شبيه السائه؟ -

 .ولي مال من بنفشه ،يه کم
 کي برات خريده؟ -

 .مامانم خريده
 خودت گفتي برات بخره؟ -

 .ل داده بود بخرهخودش بهم قو ،آره
 بخري؟ يم لباس پرنسسه دوست داري باز -

 .اوهوم
 خري؟ها مينواز اچند تا  ،اگه پول داشته باشي -

 .خرمتا مي 01
 خري؟ديگه چي مي -
 .خرمممم تبلت مياِ

 تبلت چرا؟ -
 .آخه کلي بازي و کارتون داره توش

 ات تبلت دارن آرميتا؟هدوست -
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 .هم داره نگار. آره. يسنا داره... 
 کنن؟بازي مي تبلت با -

 .آهنگ السا هم دارن تو تبلت .آره
 به مامانت گفتي برات بخره؟ -

 .آره گفتم
 خوب قراره برات بخره؟ -

 .خرم براتمي ،گفت وقتي بزرگ شدي
 گربه يا سگ داشته باشي؟هم دوست داري خودت  -

 .هاي اشرافيمثل اون گربه ،رو خيلي دوست دارم هامن گربه
 دوست داري گربه بخري؟ -

 .ذارهولي مامانم نمي ،آره
 چرا؟ -

 .نبايد بياريم تو خونه ،گه کثيفهمي
 خري؟مي ، گربهخودت بزرگ شدي -

 . خرممن يه گربه سفيد مي ،آره
 چرا سفيد؟ -

 تره.چون سفيد خوشگل
 آري؟خوب اگه گربه بخري، اون رو توي اتاقت مي -

 .آرم پيشم بخوابهاوهوم، مي
 به نظرت گربه کثيف نيست؟ -
 .ممم نهاِ

 رو هم دوست داري؟ هاآرميتا سگ -
 .ها داره تو حياطشونعموم يه سگ ازين گنده .آره
 ترسي؟ازش نمي -
 .دوستم باهاش... من يه بار بهش غذا دادم ،شناسهمنو مي ،نه
 دوست داري سگ هم داشته باشي؟ -

 .آره
 دوست داري؟رو مثل سگ عموت  -
 .ونا دوست دارما از ،خيلي خوشگل بود ،من يه هاپو کوچولو ديدم اِ اِاِ 
 تون؟ه خودم مياري تو خونرو ه اون -

 .اوهوم
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 ده؟مامانت اجازه مي -
 .«کنمبرمشون حموم، براشون غذا درست ميبرم تو اتاقم، مينه ديگه، من خودم بزرگ بشم، مي

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دارد که دوست دارد، جنسيت خود را تغيير دهد تا از هر جهت شبيه ميساله، بيان  4عرفانه  سرانجام
 اش شود:الگوي مورد عالقه

 من هميشه کارتوناي پسرونه دوست دارم. خودمم پسرم.»
 کني پسري؟چرا تو فکر مي -

 زند، بلوزي که زير آن پوشيده است، حالت پسرانه دارد(.نگاه کن )روپوش مهدکودک را باال مي
 خاطر بلوزت؟به  -

 بلوزم که نه. من دوست دارم خودم پسر باشم. نه که به خاطر بلوزم.
 چرا دوست داري پسر باشي؟ -

 دوست دارم ديگه.
 ها چه جوري هستن؟چرا، مگه پسر -

 پسرا خوبن.
 دخترها مگه چيشون هست؟ -

 زنن.دخترا همه رو مي
 زنن؟مگه پسرها بقيه رو نمي -

 زنن.ها نميها، بعضي موقعمي زنن، ولي بعضي موقع
 کردي؟شما اگه پسر بودي چه کار مي -

 کاراي خوب.
 هاي خوب بکني؟توني کاراآلن که دختري مگه نمي -

 نـــه... من دوست دارم پسر باشم.
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 اآلن مثالً موهات بلنده، مثل دخترها. دوست داري موهات رو کوتاه کني؟ -
 تن.آره، مثل بن

 موهات رو کوتاه کني؟پس دوست داري  -
 آره.

 کني؟پس چرا اآلن کوتاه نمي -

 کنم.بزرگ بشم، کوتاه مي
 شه کوتاه کني؟اآلن نمي -

 نچ.
 شه کوتاه کني؟چرا نمي -

 دهد(.)جواب نمي
 شي يا لباس السا و آنا؟تر ميتن داشته باشي، خوشحالاگه لباس بن -

زنه، رو مي تن مياد موجوداتساعتشم يه کم سياهه. بن تن. شلوار سبز، کتوني سفيد و سياه،لباس بن
 مک کنه.تونه بقيه رو کتونه کسي رو کمک کنه. اگه ساعتش سبز باشه، مياگه قرمز بشه، ديگه نمي

 مثالً شما دوست داشتي پسر باشي، چه کار کني؟ -
 پسر باشم کاراي خوب کنم. مثالً خب... قوي باشم.

 قوي مثل کي؟ -
 ن.تمثل بن

 السا مگه قوي نبود؟ -
 پاشه.السا فقط يخ مي

 تر بود؟تن قويپس بن -
 شن.شه، دوباره آزاد ميکنه، غروب ميتونست بقيه رو بکشه، ولي السا فقط يخ ميآره، مي

 تونن؟تونن بکنن که دخترها نميپسرها چه کار مي -
 تونن بردارن تنهايي.فرشا رو مي

 کني؟کردي که اآلن نميچه کار ميشما اگه پسر بودي،  -
 کنم. يه سنگ رو.يه قوري رو مثالً بلند مي

 کني؟تر نگاه ميتن، سيندرال و السا و آنا، کدومشون رو بيشهاي بنتو از کارتون -
 «.کنمهمه رو پسرونه نگاه مي
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ها، عميق از الگو دهند که در جريان اثرپذيريگفته در عمل نشان ميپيش 81نسل دهه کودکان 
الگو، هرچه  يابي آنان بازنند تا انطباقتر با الگوي مورد عالقه خويش مييابي هر چه بيشدست به انطباق

 تر شود.کامل
داري، پس از آن که مورد توجه کودکان هاي تبليغاتي جهان سرمايههاي پردازش شده توسط نهادالگو

ود، اي براي آنان خواهند بلقائات مستقيم و غيرمستقيم گستردهقرار گرفتند، حاوي ا 81نسل دهه  کاربر
بيني مادي و ديد اومانيستي است که هدف آن محدود در لذّات مادي القائات اخير عمدتاً مبتني بر جهان

 تر اين لذّات براي آدميان است.افراد و ارتقاي هر چه بيش
هاي ي و اجتماعي فرد، تأکيد بر ويژگيگرايي افراطي و به فراموشي سپردن وظايف خانوادگفرد

يي در دختران گراگرايي و تجملهاي جذابيت فيزيکي، مصرفقلدرمنشي و اقتدارطلبي در پسران و ويژگي
هاي هاي ساخته و پرداخته نهادو عمده کردن روابط شهوي بين دو جنس، از اهم مواردي است که الگو

مايش ها را از خود به نهاي غربي آنها و پويانماييالي، کارتونهاي ديجيتداري در بازيتبليغاتي سرمايه
گذارند. چارچوب اخير، در گذر زمان در ذهن کاربران اين محصوالت به تدريج نهادينه شده، در برخورد مي

کنند، به اين معنا که چارچوب اخير از سويي در با هر مسأله جديدي، به صورت چارچوب معيار عمل مي
ه بيني اومانيستي کسايل جديد فرارو و از سوي ديگر در جهت تحکيم بيش از پيش جهانجهت حل م

 کنند.داند، عمل ميجهان را مبتني بر لذّات انساني مي
هاي کالني که به سبک زندگي و نظام ارزشي کاربران جهت داده، به تشکيل مشيدر ادامه، از خط

 انجامد، ياد خواهد شد.ان ميگرا در کاربريک ديد کلي اومانيستي و لذّت
ها و هاي ديجيتالي، کارتونهايي است که بازيترين فرازترويج فردگرايي افراطي، يکي از مهم

ورزند. شدت فردگرايي اخير به حدي است که حتي بر روي آن تأکيد مي ها به طرح آن پرداخته،پويانمايي
 ها گم و ناپيداست، چه رسد به ديگرها و کارتونانماييهاي ديجيتالي، پويخانواده و اولياي فرد در بازي

ساله،  5اناي هاي داياظهار نظرافراد حاضر در جامعه که در محصوالت اخير به کلي گم و ناپيدا هستند. 
 روند:ساله، مصاديقي در همين جهت به شمار مي 4آوين ها و روشا، محمدطا

 باربي ديگه چي داره؟ -»
 ين داره... همينا ديگه.شکالت داره... ماش

 خونه هم داره؟ -
 آره.

 خودش خونه داره؟ -
 آره.

 کنه؟تنها زندگي مي -
 آره... ولي فک کنم خواهر برادر هم داره.

 باربي ديگه چي داره؟ -



 08/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 شکالت داره... ماشين داره... همينا ديگه.
 لوازم آرايش هم داره؟ -

 آره.
 ها؟چي -

 «.رژ لب...
 
 
 
 

 

 
 بابا هم داره؟و ي مامان باب اسفنج -»

 .آره
 اسم دوستش چيه؟ -

 .پاتريکه
 کنن؟هم زندگي مي با -

 .نه خونشون جدايه
 کنن؟تنها زندگي مي -

 .مادرش جدا هستو ولي باب اسفنجي از پدر  ،مادرش با هم هستنو ولي پدر  ،آره
 کنه؟چرا جدا زندگي مي -

 «.دوست داره تنها باشه
 عکس کيه روي جورابت؟خوب... محمدطاها اين  -»

 تن.بن
 شناسي؟تن رو هم ميبن -

 آره.
 کنه؟اون چه کار مي -

 جنگه.دوسته... باز اونم ميچند تا  اون با
 با چه کساني؟ -

 جنگه.يه دونه بده... اون از فضا اومده... با اونا مي
 جنگه؟اين که شبيه تو هست...خيلي کوچولوئه....چه جوري مي -

 ربات داره... پلنگ و شير و گوريل... .چند تا  ... يه دونه ربات داره...نه... اين ببين
 کنه؟هاش چه کار ميخوب با ربات -



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 51

 زنه.تره... اون هميشه ميشه... گوريله از همه قوياين يه دونه، يه دونه سوار مي
 مامان و باباش کي هستند؟ -

 مامان بابا نداره.
 مامان و بابا نداره؟ -

 جنگه.جنگه، اونا مامان باباشو کشتن... واسه همون باهاشون ميمنا ميهمون با دش
 کنه؟پس مامان و باباش رو دشمناش کشتن، پس با کي زندگي مي -

 رباتاش.
 کنه؟کي براش آشپزي مي -

 خودش.
 کنه؟داري ميکي ازش نگه -

 خودش.
 خودش تنها؟ -

 «.آره
 پو رو ديدي؟ -»

 آره. 
 چه شکليه؟ -

 خرس داره.
 خوب. -

 ببر.
 خوب... ديگه چي؟ -

 آدم.
 االغ و خوکم داره؟ -

 آره.
 اون آدمه پسره يا دختره؟ -

 دختر.
 دختره مامان و بابا هم داره؟ -

 نه.
 مامان و باباش کجا هستن؟ -

 دونم.نمي
 باربي مامان و بابا هم داره؟ -
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 نه.
 آنا و السا چه شکلي هستن؟ من تا حاال نديدم. -

 دهد(.)جواب نمي
 پسرن؟دو تا  -

 نه، دخترن!
 کنن؟چه کار مي -

 دهد(.)جواب نمي
 با هم دوستن يا خواهر هستن؟ -

 خواهرن.
 تنها هستن يا با مامان و باباشون هستند؟ -

 تنهان.
 مامان و باباشون کجا هستند؟ -

 «.دونمنمي

 

حظه هاي غربي قابل مالهاي ديجيتالي، پويانمايي و کارتونگرايي افراطي که در بازيگذشته از فرد
ترين سطح ممکن در محصوالت اخير مطرح شناختي دختران و پسران در نازلهاي روانهستند، ويژگي

هاي شهواني معطوف به خود و هاي موجود در آدمي را گرايشگردند، به اين معنا که اگر گرايشمي
هاي هاي مطرح شده در بازي، ويژگيهاي نوعدوستانه، اخالقي و متعالي معطوف به ديگران بدانيمگرايش

هاي معطوف به خويش است که با خشم و غضب و ها عمدتاً ويژگيها و پويانماييديجيتالي، کارتون
 شهوت افراد مناسبت دارد.

گردد. مواردي مانند هاي معطوف به خودي که در محصوالت اخير براي پسران مطرح ميويژگي
 افراد فرارو است.« تارومار کردن»و « زدن»يي کشيدن با موتور( و )مانند ال« هاي تهورآميزرفتار»

 دارد:اي، بيان ميهاي رايانهآميز خود در جريان بازيهاي تهورساله، در توصيف يکي از رفتار 4سروش 
 بابام يه موتور بازي داشت، انقد با حال بود، دوستش دارم. »
 بازيش چه طوري هست؟ -

 .بايد ديوار بذاري بره
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 اآلن برات موتور واقعي بخرن؟ بعد دوست داري، همين -
 «.کشمآره، خيلي خوبه، هي اين مدلي اليي مي

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ساله در تجربيات خويش به شرح زير از حل  4ساله، محمد، اميرمحمد و محمدامين  5دانيال 
 اند:مدار مسايل فرارو و زدن ديگران ياد کردههيجان

 تن ياد گرفتي؟تو چه کار خوبي از بن دانيال -»
 «.زنمزنه. منم هر کي اذيتم کنه، اون رو ميتن اونو ميتن رو اذيت کنه، بنهر کسي بن

 محمد تو که اين قدر اهل دعوا هستي، کسي مياد خونتون؟ -»
 نه.

 کنن خونه شما بيان؟يعني جرأت نمي -
شته پام... يه بار يه الکزرگه... عين مال پسرخالهام بکنه... من دوچرخهنه! هيچ کس اصن جرأت نمي

ناک هاي ترسهاي نينجا... پريد کنار! اصن انقده کارتونپشترو ديدم... زدم با سرعت بهش... عين الک
 شم ديگه!بينم که وحشي ميمي

 شي؟بيني وحشي ميهاي ترسناک ميپس کارتون -
 آره.

 خوب نبين. -
 برا چي نبينم؟
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 شي؟ميچون وحشي  -
 «.وحشي که بهتره!

 شي؟هات مرد عنکبوتي هم ميتو توي بازي -»
 آره. 

 خوب چه طوري؟ -
 دونم.نمي

 هايي کردي؟تون چه بازيديروز تو خونه -
 عنکبوت.

 يعني چي؟ -
 «.رفتم شقايق رو زدم، من عنکبوتي بودم، بزرگ بودم، زورم زياد بود

 
 ل مرد عنکبوتي بشي؟محمدامين تو تا حاال کاري کردي که مث -»

کردن، هاي کالس که ما رو اذيت مييه بار بعد عيد با کمک سورنا، مثل مرد عنکبوتي، بعضي از بچه
 زديم، بعد خانم مدير اومد دعوامون کرد.

 هاي بدي هستند؟کالس شما آدمهاي مگه بعضي از بچه -
 «.کردنآره، چون من و سورنا رو اذيت مي

ها براي دختران مطرح ها و کارتونهاي ديجيتال، پويانماييه خودي که در بازيهاي معطوف بويژگي
است که مخاطبان خود « گراييتجمل»و « گراييمصرف»، «جذابيت فيزيکي»گردد، مواردي مانند مي

 دهد.مدار سوق ميرا مستقيماً به سمت و سوي انديشه اومانيستي و لذّت
 
   
 
 
 
 
 

دارد که سيندرال، فرد باهوشي نيست و تنها چيزي که از آن صاحبه خود بيان ميساله، در م 4مليناي 
سازد که ساله هم در مصاحبه خودش خاطرنشان مي 5/4برخوردار است، زيبايي فيزيکي است. زهراي 

 غايت يک زن، چيزي جز جذابيت فيزيکي نيست:
 دوست داري مثل سيندرال يا السا و آنا باشي؟ -»

 سيندرال.
 ا سيندرال؟چر -
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 نه، دوست داشتم مثل آنا باشم.
 چرا دوست داشتي مثل آنا باشي؟ -

 چون که خيلي خوشگله.
 مگه سيندرال خوشگل نيست؟ -

 چرا اونم خوشگله.
 پس چرا دوست داري مثل آنا باشي؟ -

 چون آنا باهوشه.
 کنه؟ديگه آنا چه کارهايي مي -

 دهد(.)جواب نمي
 سيندرال باهوش نبود؟ -

 باهوش بود. چرا
 گي باهوش بود؟کرد که تو ميچه کار مي -

 «.اون چيز بود... باهوش نبود. فقط خوشگل بود
اي هست. يه لباس بلند صورتي هم پوشيده، منم آنا کيف و کالسکه هم داره، موهاشم بلند و قهوه »

 خوام موهامو کوتاه کنم.رفتم مثل لباس اون خريدم، ديگه هم نمي
 چرا؟ -

 خوام موهام بلند بشه، مثل اون خوشگل بشم، الک بزنم و آرايش کنم.ميچون 
 چرا اين قدر دوست داري مثل عروسکت بشي؟ -

همه  کنم.آخه خيلي نازه. لباساش قشنگه، موهاي صاف و بلند داره، منم هميشه موهاش رو شونه مي
 مثل اون باشم که خوشگل بشمخوام گن خيلي قشنگه. منم ميدوستامم اون عروسکمو دوست دارن، مي

 و همه دوستم داشته باشن.
 مگه اآلن خوشگل نيستي؟  -

مثل عروسکم که خوشگل نيستم. عروسکم لباش و دماغش خيلي قشنگه، چشماش رنگي و بزرگه. 
 «. گن واي چه نازه، بعد دوسم دارنکنن و ميخيلي نازه، من اگه شبيه اون بشم، همه نگام مي

هاي ديجيتالي در جريان کودکان کاربر بازي»سازد: در مقاله خويش خاطرنشان مي ( نيز2101) 1هوه

« گردندهاي بزرگ و نظاير آن مواجه ميسازي، فروشگاهبازي، با مواردي مانند سالن زيبايي، سالن بدن
 تر برايکه پيام پنهان اين دست از موارد، چيزي جز عمده شدن مسأله جذابيت و مصرف هر چه بيش

 خاطبان آن نيست.م

                                                           
1. Huh, Y. J. 
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گردد، مواردي مانند الغر شدن، يابي به جذابيتي که به عنوان غايت يک زن مطرح ميجهت دست
هاي گردند که در اظهارات برخي از دختران کاربر بازيآرايش کردن و جراحي پالستيک مطرح مي

 ها، به کرات قابل مالحظه است:ها و پويانماييديجيتالي، کارتون
 السا و آنا چاق هستن يا الغرن؟ -»

 الغر.
 ها ديدي؟تا حاال آدم چاق توي کارتون تو -

 نه.
 دوست داري خودت چاق باشي يا الغر؟ -

 ساله(. 4)آوين، « معلومه، الغر
 م داري؟هکتاب قصه  -»

 .آره
 اسمشون چيه؟ -

 .برفي و سيندرال سفيد
 تر دوست داري؟و بيشر کدومشون -

 .ارمو دوست در هردوشون
 چرا دوستشون داري؟ -

 .کننچون خوب آرايش مي
 تو فقط هر کسي که آرايش کنه رو دوست داري؟ -

 ساله(. 4)فاطمه، « کنم که منم ياد بگيرم آرايش کنمنه، همه رو دوست دارم، ولي اونا رو نگاه مي
 کني؟ چرا با تبلت خودت بازي نمي -»

 ره. سر مي ام يه کمچون که اون اينترنت نداره، حوصله
 ره؟ ات سر نميکني که حوصلهبا اينترنت چه کارهايي مي -

 .  هيچي
 کند(.)بعد از مدتي با تالش مجدد شروع به صحبت مي
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 کنم.بينم، الک )اليک( ميرم ايستا )اينستاگرام( عکس ميمي
 بيني؟ ها رو ميمثالً عکس چي -

 . عکس کارتونا
 دي؟ شه به من هم نشون بخوب مي -
 . گه چيا نوشته. اينجا عکس کارتوناس. مامانم برام ميبيا
 شن! ها که الکيه خاله، کارتونا واقعي نمي... اين -

 خوام تازه شبيه اين بشم. شن، بيا ببين خودت، اصالً منم ميام ميخيلي
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعني چه کارکني؟  -
 . نماي کمو چسب بزنم، موهامم بزرگ کنم و قهوهبلد بشم آهنگ بخونم، برقصم، ولي اول بايد دماغ

 دماغت رو چرا چسب بزني؟  -
 . چون که کوچيک بشه

 شه دماغ رو کوچيک کرد؟ مگه مي -
 . گهآره. زن داييم با اين باربيه که واقعي شده، دماغاشونو چسب زدن قبالً. مامانمم مي

 . تريولي تو خودت که از باربي خيلي خوشگل -
هر موقع چشامو آبي کنم، موهامو بزرگ کنم، کم غذا بخورم، بلد بشم قشنگ برقصم، خوشگل 

 شم. مي
 خواي اين شکلي بشي؟ چون باربي اين شکليه، تو هم مي -

 ساله(.  5/5)کيميا، « ريمام کالس باله هم ميآره، من و مرسده
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دهي خويش براي کاربران و خاصه يگري از جهتداري در فراز دهاي تبليغاتي دنياي سرمايهنهاد
مفرط را مطرح کرده و به آن دامن « طلبيرفاه»و « گراييتجمل»، «گراييمصرف»کاربران دختر، 

 زنند.مي
اش اصالً با پيتزا آشنا نباشند، در بازي باب اسفنجي با پيتزا ساله، در حالي که شايد خانواده 5داياناي 

 هاي وي قرار خواهند گرفت:زند، پيتزايي که رفته رفته جزو نيازازي حرف ميآشنا شده و از پيتزا ب
 باب اسفنجي چه جوريه؟ -»

 زرده.
 اخالقش چه جوريه؟ -

 مهربونه.
 کنه؟چه کار مي -

 «.پيتزا بازي
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زدگي مصرف هاي خود از مصرف وهر يک در مصاحبه ،ساله 4اميرعباس، ارغوان، نيوشا و دُرساي 
 تر خالصه شده است:کنند هدف زندگي در مصرف و مصرف هر چه بيشياد کرده، تصور مي

دهم تا به حرف زدن گر: در ابتدا عکس تعدادي کارتون را به اميرعباس نشان ميتذکر پژوهش»)
 شناسد(.ها را ميگويد آندهد و ميترغيب شود. عکس باربي و کِن را نشان مي
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 کردن؟چه کار ميها اين
 رفتن خريد.همش مي

 خريدن؟رفتن خريد، چي ميمي -
 ساله(. 4)اميرعباس، « خرنخريدن، آينه، جوراب ميلباس مي

سر بخرم و جوراب شلواري قرمز هاي کوتاه زياد بخرم، الک قرمز بخرم، گلمن دوست دارم، دامن»
 ساله(. 4)ارغوان، « ونو داره( بعد برقصمبخرم، مثل دوستم بپوشم )چون دوستم تمام لباسش

 نيوشا خانم، کارتون باربي چه جوريه؟ -»
 ره تفريح.با دوستاش مي

 ها هستند؟هاش کيدوست -
 چنتا دختر با يه پسر.

 مامان و باباي باربي کجا هستن؟ -
 تو خونه خودشون هستن. 

 چرا پيش باربي نيستن؟ -
 گي کنه.باربي ديگه بزرگ شده، بايد تنها زند

 باربي از تنها زندگي کردن ناراحت نيست؟ -
 نه خوشحاله، دوستاش پيشش هستن.

 اش چه جوريه؟خونه -
 قصر داره، خيلي پولداره.

 پول از کجا مياره؟ -
 ده.دوست پسرش بهش مي

 کنه؟باربي چه کار مي -
 «.رهرقصه، مهموني ميکنه، ميهمش آرايش مي

 ؟رو دوست داريتاپ لپ گوشي و ردُرسا خانم، تو چرا اين قد -»

 ميممامانم تص بعد با بابا و ،سايت رايانم ببينم چي آوردهي رفتم تومي لپ تاپم... اوممم... باگوشي و
 .لباس اينا... جوراب... زيرپوش مثالً ،بريم چيزاي خوب بخريم ،گرفتممي

 روز لباس بخري؟ خيلي دوست داري هر -

 ساله(. 4، رسادُ« )آره
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، اندزدگي که به دست آوردههاي مصرفمصاحبه شده نيز در فراز و فرود 81نسل دهه برخي از دختران 
کردند که بايد آنان را به قصر ببرد و هاي خود، اساساً شوهر را به مثابه فردي ترسيم ميدر مصاحبه

 خواهند، بخرد:برايشان هر چه را که مي
 يه شاهزاده ازدواج کني؟گفتي دوست داري با  -»

 آره!
 چرا؟ -

 چون من رو مثل سيندرال به قصر ببره.
 خوب بعد چي؟ -

 ساله(. 4)صبا، « بعد همه چي برام بخره!
 
   
 
 
 
 
 

هاي آن، مقوله مهم ديگري است که در توليدات نهاد« عمده شدن روابط دو جنس در بعد شهوي»
عداً لي در مورد اين عروسک )که بد. سايت عروسک بيلد ليگردداري مالحظه ميتبليغاتي دنياي سرمايه

 نويسد:با فروش امتياز آن به کمپاني ماتل، تحت عنوان عروسک باربي توليد شد( مي
 0840براي اولين بار رونمايي شد و توليد آن تا سال  0855لي در آگوست آلماني بيلد ليعروسک »

هايي که توسط رينهارد بويتين براي روزنامه آلماني بيلد ادامه داشت. شخصيت اين عروسک، از داستان
 طراحي شده بود، اقتباس شده است.

اش به صورت زني ثروت هاي طاليي و تحريک کننده است، او در ترسيم اوليهلي دختري با مولي
ورت صلي اغلب به هايي که از او ساخته شده، لياندوز، خودنما و هوسران تصوير شده است در کارتون
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دهد، در نيمه برهنه يا برهنه در حالي که اندام خود را به دوست پسر، دوست دختر يا رئيسش نشان مي
 حال صحبت کردن است.

د توني اسم اون مرمي»در اولين طراحي کارتوني اين عروسک، ليلي در حال گفتن اين جمله بود: 

 1«قدبلند، پولدار و جذاب رو بهم بگي؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي باربي بود خريداري و بدين ماتل که طراح عروسکرايت اين عروسک توسط کمپاني پيها کبعد
 ترتيب توليد اين عروسک در آلمان متوقف شد.

ها در باربي به همان شکل تداوم يافت و باربي بعد از گذشت قريب لي، بعدمشي عروسک بيلد ليخط
ا داشته است، اما با وجود روابط بسيار عميق سال قدمت، اگر چه فصل جدايي از دوست پسرش ر 41به 

 وي با دوست پسرش، هرگز با او ازدواج نکرده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

                                                           
1 .Bild lili doll, 2017 
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ي هاها و پويانماييها، کارتوندر مصاحبه خود از روابط اجتماعي دو جنس که از بازي ،ساله 4ستايش 
 ياد کرده است:باربي اخذ کرده است، به شرح زير 

هام يکشيون رو تر از همشون دوست دارم. اما از بين باربيمن از بين عروسکام باربي رو بيش» 
تره. من فقط چيزاي زيبا رو دوست تر دوست دارم. اون موهاش تا زمين بلنده و از همه خوشگلبيش

 عالمه رژ لب قرمز دارم و مثلاهميت هستند. من تو خونمون يک ها برام بيدارم، مثل باربي و بقيه چيز
 . تره(زنم تا خيلي خوشگل بشم )رژ لبم حتي از رژ لب توام پررنگباربي رژ لبم رو پر رنگ مي

شه يا کنيم. النا دوست پسر ميالنا دوست من همش هر وقت که خونه ما مياد، با هم باربي بازي مي
با  کنيم وهمسرش رو نمايش بازي ميتن، من هم نقش باربي که دوست دخترش هست و يا شوهر بن

 خره.ريم، اونم تو بازي کلي براي من لباس ميهم بازار مي
قتي خوام ومونه و دوست دارم مثل اون لباي کوچيکي داشته باشم. من ميهاي من مثل باربي ميمژه

 م. هراز اون باش بزرگ شدم، ظاهرم، لباسام و آرايشم، مثل اون باشه و حتي بايد لباس و آرايشم زيباتر
هاي من باردارن و تو شکمشون بچه دارند و هميشه موهاشون پريشون هست. خودم دوست باربيدو تا 

 ني تو شکمم داشته باشم، مثل باربي!دارم ني
  «اينم نقاشي من از باربي جونم!
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از دوست جنس مخالف  هاي خودشان با ديدي مثبتساله هم در مصاحبه 4پارميس، مريم و پارمين 
( -فروزن-زده اند. پارميس در مصاحبه خودش با الهام از دوستي هانس و آنا )در پويانمايي يخياد کرده
دارد که دوستي دختر و پسر با هم بد نيست. مريم هم با نگاه مثبتي که به دوستي دختر و پسر بيان مي

گر ازدواج خواهند کرد. پارمين هم در مصاحبه خود ها در نهايت با يکديدارد که آنيافته است، بيان مي
 هاي باربي، از چند شوهر داشتن باربي ياد کرده است:با مشاهده کارتون

 همه عاشقشونن.  ،السا خوشگلن آنا و... »
 ؟پارميس کي عاشقشونه -

 هانس عاشق آناعه. 

 هانس شوهرشه؟ -

 نه دوس پسرشه. 

 دوني دوست پسرشه؟کجا مي از -

 هم عروسي نکردن.  چون با

 کجا فهميدي؟ و ازر اين -
 ،شوهر، وقتي قراره عروسي کنن شن زن ونفر عروسي کردن مي فيلما وقتي دو تو ...فهميدم ديگه

 شن دوس پسر دوس دختر. م مياهشن نامزد، وقتاي ديگمي

 به نظرت دوست پسر داشتن کار خوبيه؟ -

 ره. آ

 يعني تو هم دوست پسر داري؟ -

 ره. آ
 دوست پسرت کيه؟ -

 رمين. آ

 هم آشنا شدين؟ کجا با -

 مهد.  يتو
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 هم دوست شدين؟ شد که با چي -

 ،وقت ناراحت بودم کرد. هررو دعوا مي اونا ،کشيدبافت، کسي موهامو ميآرمين همش موهامو مي
  .خندوندمنو مي

 دونن با آرمين دوستي؟بابات مي مامان و -

 نه. 

 کنن؟اگه بفهمن چه کار مي -

 شن. عصباني مي

 دي؟مگه کار بدي انجام مي ،شنچرا عصباني مي -

 بدي نيست.  نه. کار

 شن؟پس چرا عصباني مي -

 دونم. نمي

 کار غلطي نيست؟ ،که دختري دوست پسر داشته باشه به نظرت اين -

 نه. 

 چرا؟ -

  اگه غلطه پس چرا آنا با هانس دوسته؟

 درسته؟کنن ا ميهبه نظرت هرکاري اون -

 . «رهآ
 کنند؟شن، بعدش با هم ازدواج ميمريم خانم، به نظر تو هر دختر و پسري که با هم دوست مي -»

 «.آره، مثل پرنسس و شاهزاده ديگه
 پارمين شوهر باربي چه کسي هست؟ -»

 دونم اسمشو. نمي
 شوهر هم داره، آره؟چند تا  گفتي باربي -

 آره. فکر کنم زياد باشن. 
 چرا؟ -

 «.ن که مثالً تو قسمت چهارمش، شوهرش فرق داشت با بقيهچو
ها روابط جسماني دو جنس که در محيط فرهنگي ايران پذيرفته ها و پويانماييدر برخي از کارتون

ساله و ميالد  4شوند. اظهارات سهيل و ياسمين آميز به کودکان ارايه ميشده نيست، در پوششي تقدس
هاي پسراني دارد که دختران جادو شده يا خفته و مرده را به زندگي باز ساله، حکايت از بوسه 5/4

 گرداند:مي
 سهيل گفتي به نظر تو هم زيباي خفته خوشگله؟ -»

 آره.
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 چه قدر خوشگله؟ -
 خيلي خاله.

 چرا خيلي؟ -
 چون لباش صورتيه.

 چون لباش صورتيه خوشگله؟ -
 مثل زيباي خفته صورتي باشه. خوام يه زن بگيرم، لباشآره، تازشم خاله جون مي

 فقط لباش مثل زيباي خفته صورتي باشه؟ -
 نه، لپاشم قرمز باشه.

 خوب زيباي خفته چه جوري از جادوي اون جادوگره خالص شد؟ -
 «.کرد...يه پسر بايد ماچش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اون پسر اولي بدجنس بود.»
 خواست چه کار کنه؟مگه مي -

م تونست بوس عشقي اونو خوب کنه. بعد هانسه قصر هانس... بعد آنا فقط ميخواست آنا وقتي رفتمي
اين کار رو نکرد. آنا مرد. يخ شد. اون آنا اومد، السا رو بکشه، اون زد، السا بش يخ زد، يهو اشتباهي خورد 

ا يه پسره رد، ببه آنا، آنا يخ زد. بعد السا بغلش کرد، يخش رفت، بعداً زنده شد. آخر سر با هانس ازدواج نک
 «.ديگه ازدواج کرد

 تن دوستي هم داره؟گفتي بن -»
 آره.

 اسمش چيه؟ -
 جولي.

 دختره يا پسر؟ -
 دختر.
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 شه؟اون هم ساعت داره و تبديل به آدم فضايي مي -
 تنه.نه، اون فقط دوست بن

 ها همديگر رو دوست دارن؟اون -
 .«کننخورن، همديگه رو بوس ميفيال ميبينن، پتن با هم فيلم ميآره، جولي مياد خونه بن

 
    
 
 
 
 

دارد که دوستانش در مهد، در عمل آن چه را که در ساله هم در مصاحبه خود بيان مي 4آرميس 
 کنند:اند، محقق ميها ديدهکارتون

 کني، چي هست؟آرميس اسم اين کارتون رو که نگاه مي -»
 هاي مهربون.فرشته

 داستانش چي هست؟ -
کنه، بعد اون پسره هم هست، اسمش سولسه، اين دختره رو اس که از آدما محافظت ميفرشتهيه 

 دوست داره.
 دوني دوستش داره؟از کجا مي -

 .خواست بوسش کنهچون همش با همن، بعد مي
 خواست بوسش کنه؟کار بدي نبود مي -

 .نه ديگه، خوب دوستش داره
 هم دوست داشته باشه؟هات، پسري هم هست که تو رو توي دوست -

 نه. 
 گذاري؟خوب اگه يکي تو رو دوست داشت، خواست بوست کنه، مي -

 «.نه، چون يه بار تو مهدکودک اميرعلي نگار رو بوسيد، خانم مربي دعواش کرد
دارند که در جريان کاربري از محصوالت هاي خود بيان ميساله هم در مصاحبه 4مريم و باران 

بندوباري بي رفتارهاياند و زدايي شدهنسبت به برهنگي، به شکل نسبي حساسيتفرهنگي آن سوي آب، 
بلکه  يند،آبه شمار نمي که در پوشش طنز به کودک ارايه گرديده است، نه تنها از منظر کودک کار زشتي

 شوند:گر ميدار هم جلوهبراي او به مثابه امري جذاب و خنده
 هم دوست داري؟ ها رو مينيون گفتيمي خوب تو -»

 آره، خيلي بانمکن. 
 ها هست که اون رو دوست داري؟ مينيون چه چيزي توي -
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 کنن. مي خورن، مسخره بازي درميارن، بازيمي شکلشون خوشگله، خيلي بامزن، هلو
 ها بشي؟ تو هم دوست داري مثل اون -

 خواد مثل السا باشم فقط.مي نه، دلم
 ها رو ديدي؟ نيونمي خوب بگو ببينم کدوم قسمت -

 همش رو ديدم، فکر کنم. 
 تر خوشت اومده؟ از کدوم بيش -

اس زنن با اون قسمتي که لبمي کنن، سر موز همومي اون قسمتش که تو کارگاه بازيشون، با هم دعوا
 «. کنن، خيلي با حال بودمي اند با مايو بازيخونن، لب ساحلمي خواب پوشيدن، آهنگ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ها رو دوست داري؟مينيونخوب  -»
 آره. 

 کنن که دوستشون داري؟ها چه کارهايي مياون -
 شن. زنه، همه لباساش کنده ميگيره، دکمشو ميره تفنگو از يکي ميهمممم يکي مي -

 شن؟هاش کنده ميلباس
 آره. 

 کنه؟بعد چه کار مي -
 «.خندنره جلوي بقيه بهش ميمي -
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ساله  4هاي در مصاحبه خودش رقصيدن با پسرها را لذّت بخش توصيف کرده، رساله،  5/5سوگل 
دارد، او معنايي را که از دوست داشتن برداشت کرده است، در رقصيدن با جنس مخالف هم بيان مي

 کند:خودش خالصه مي
 ها بودند؟ رقصيدن، کي پرنسساون پسرها که با دوازده پرنسس مي -»

 نم همشونم شاهزاده بودن.  دوستشون بودن. فکر ک

 ها آخرش با دخترها ازدواج کردن؟ اون وقت اين شاهزاده -

السکه ديگه سوار کشون با جني ازدواج کرد، با همنه، فقط باهاشون رقصيدن، ولي آخرش فقط يه دونه
 شدن، بعدش عروسيشونم نشون داد. 

 نن يا نه؟ کني بقيشونم آخرش با اون پرنسساي ديگه ازدواج کفکر مي -

واج ديگه ازددونم. ولي فکر کنم بعضياشون عاشق اون خواهرهاي جني شدن، بعدش با هماممم... نمي
 کنن. 

 به نظرت اگه با هم ديگه ازدواج کنن، خوبه يا اين که با هم ديگه دوست بمونن؟  -

 اممم... ازدواج کنن. 

 چرا؟  -

 جني وکنن. خرن. با هم زندگي مينه ميخوپوشن. اممم... اگه عروسي کنن، خب لباس عروس مي
 اون شاهزادهه هم سوار کالسکه شدن، بعدش رفتن خونشون، بعد با هم زندگي کردن. 

رقصن، کار سوگل به نظرت اين که اون دختر پسرها با هم ازدواج نکردن، ولي با هم ديگه مي -
 خوبيه يا کار بديه؟ 

 کار بدي نيستش. 

 چرا؟  -

 «.گذرهرقصن، بهشون خوش ميديگه دوستن، بعدش با هم ميهم چون که اونا با

خوب رها خانم، به نظر تو دوست داشتن چه جور حسيه؟ وقتي کسي رو دوست داري، چه کارها  -»
 کني؟و چه فکرهايي مي

 . «کنم يا... مثالً اون شاهزاده بشه، من سيندرال بشم، با هم برقصيممثالً به اين که مهربونه فکر مي
ساله هم  4دارد که باربي چندين دوست پسر دارد. مانياي ساله در مصاحبه خويش بيان مي 5افسانه 

 سازد که باربي از کودکي با کن، دوست بود:خاطرنشان مي
 شه برا من نقاشي يه آدم خوشگل رو بکشي؟ افسانه جون مي -»
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هاپوعه، اينم دوس پسره که ماشين داره، دهد(، اين دختره خوشگله، اينم )پس ازکشيدن توضيح مي
 رن عروسي. مي

 ها هستن؟ ها کياين -
 ي دوس پسران. اينا بقيه

 دوست پسر داره؟ چند تا  مگه آدم -
 «. دونمنمي

 باربي چند سالش بود که با کِن آشنا شد؟ -»
 پنج سالش.

 شناختش؟از بچگي مي -
 «.آره

اند که بايد يا بندي رسيدهخود به اين جمع نيز در سن کم 81نسل دهه برخي از پسران مصاحبه شده 
از اندامي عضالني برخوردار شوند و يا ماشين مدل باال داشته باشند تا دختران راضي به دوستي با آنان 

 شوند:
تن رفت دختر شد تا تو جنگ نشناسنش، بعدش دوستش که يه پارسا: من يه قسمتي ديدم که بن »

شدم تا تو دعوا بهم کمک هش کمک کرد، کاش منم با يه دختر مثل اون دوست ميدختره بود، اومد ب
 کرد.مي

 مگه تو دوست نداري؟ -

خوايم مثل اون ها ميخوان باهاش دوست بشن. من و طاتن زورش زياده، همه ميچرا ولي چون بن
 ساله(. 4)پارسا و طاها، « قوي شيم تا دخترا با ما دوست شن

 بيني؟مي تو ماهواره چي ارسالن ديگه -»
 خاله. شهنمي ولي ببينم، دارم دوست رو ديگه هايکانال يه
 ببيني؟ شهچرا نمي -

 اره.نمي چون
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 اره؟نمي چرا دونيمي -
 دن.مي نشون بدي چيزاي گهمي عباس

 دن؟مي بدنشون چيزهاي کانال تو اون که دونهکجا مي از عباس -
 کردن.مي اهنگ از اينا و باباش مامان گفتشمي
 ببينه؟ ماهواره گذارهمي مامانش هم عباس -

 نه.
 ديد؟مي جم تو رو کارتون اون چه جوري پس -

 بينه.مي من پيش مياد بازي به خاطر
 بينه؟مي جم عباس که دونهنمي مامانش يعني -

 نه.
 پز بدن؟ پسره و خونه ماشين با دخترها شده ديدي، که هاييتوي کارتون توتا حاال  ارسالن -

 ار کوتاههشلو دختر به با پولش بازم گرفتن،مي و پول بردنپسرا مي وقتي دخترا جم کارتون تو آره،
 بودش. توپول خيلي پسره تازشم اومدن،پز مي
 دادن؟پز مي دختر شلوار کوتاهه چرا به -

 اومد.مي بدشون از اون دخترام و تر بودشخوشگل دخترا از همه چون
 اومد؟مي بدشون دختر شلوار کوتاهه اوناز  هم پسرا -

 داشتن. دوسش همشون نه،
 داشتن؟ دوستش چرا -

 بودش. خوشگل چون
 مگه؟ بودش شکلي چه

  مشکي. خوشگل چشماي و اييبود و قهوه کوتاه موهاش
 رن؟مي بيرون پسره با چرا -

 ديگه... .مياد  خوششون از همديگه
 بدي؟ پز با دخترها که توگفته به کي ارسالن -

 عباس.
 ده؟پز مي هم خودش عباس

 آره.
 گفته؟ چي تو به عباس -

 بينيم.مي رو با هم خوبي دختراي بشيم، بزرگ که گفته
 گفتي؟ چي ديگه عباس -

 بخرم. ماشين شدم، بزرگ تونممي که گفته
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 بخري؟ ماشين داري چرا دوست -
 دارن. دوست ماشين رو دخترا چون

 رن؟دا دوست ماشين چرا دونيمي -
 دن.پز مي رنمي اونام چون

 دن؟پز مي پسرها، هم مثل دخترها -
 آره.

 دن؟پز مي کي به دخترها -
 دوستاشون.

 دن؟پز مي دخترها چي براي دونيمي -
 ساله(. 4)ارسالن، « خوشگله ماشينش بينن،مي رنمي که رو اوني بگن که دنپز مي

که وي در جريان بازي دزد بزرگ اتوموبيل، نه  داردساله هم در مصاحبه خودش بيان مي 4نيماي 
وار تواند هنگام ستنها خالفکاري و دزدي براي او عادي سازي شده است، بلکه ياد گرفته است که مي

 بودن در خودروي الکچري، با يک بوق زدن دخترهاي مورد نظرش را سوار کند:
 هايي داري؟آقا نيما تو چه بازي -»

 اي.تيجي
 بازيش چه طوري هست؟اي تيجي -

و تونه هر وقت خواست ماشينا رعاليه! يه خالفکاره هست که بايد از دست پليس فراريش بدي... مي
زنه، سوار ماشين تازه هر وقتم بخواد، واسه دخترا بوق مي ،از بقيه بگيره. کلي خونه الکچري داره

 «.شنمي
 
 
 

 
 

گونه که باربي دوست پسر دارد، دنبال پيدا ماندارد، هساله، در مصاحبه خودش بيان مي 5بهشته 
کردن دوست پسر براي خودش برآمده است و يکي از پسران مهد را به عنوان دوست پسر خودش انتخاب 

 بازي و صرف وقت با او است: در صددکرده و 
ارتون م و کتاپ مامانت فيلبهشته دوست داري با رضا بري بيرون يا با گوشيت بازي کني يا با لپ -»

 ببيني؟
 برم بيرون.

 تا حاال با هم ديگه بيرون رفتين؟ -
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 آره.
 کجا رفتين؟ -

 حياط مهد.
 چه جوري؟ -

 ها که بلد نيستين براي هم تو تلگرام بنويسين؟شما
 به همديگه نگفته بوديم. 

 دونستين کي بايد همديگه رو ببينين؟پس چه جوري مي -
 نبود، رفتيم تو حياط.موقع ناهار وقتي خانم معلم حواسش 

 دارن؟هاي مهد دختر و پسرها رو جدا نگه نميبهشته مگه کالس -
 ايم.چرا، ولي موقع ناهار با همديگه

 رند؟يعني موقع ناهار دختر و پسرها با هم سالن غذا مي -
 دند(.رآره )براي کنترل صحّت بيانات کودک، از مربيان مهد پرسيدم که مربيان اين مسأله را تأييد ک

 چه جوري حواس معلماتون نبود؟ -
 رفتن برامون غذا بيارن.مي
 وقتي حواس معلم نبود، همون موقع به هم ديگه گفتين که برين بيرون؟ -

 آره.
 رضا به توگفت که برين بيرون يا تو به رضا گفتي؟ -

 اون گفت.
 بعد از اين که رضا به توگفت، تو به رضا چي گفتي؟ -

 گفتم باشه.
 يعني رضا به توگفت که بريم بيرون تو هم گفتي باشه؟ -

 آره.
 بعدش حياط مهد رفتيد؟ -

 آره.
 خوب تو حياط چه کارهايي کرديد؟ -

 اولش تاب بازي کرديم.
 بعدش چي؟ -

 دستامون رو گرفتيم.
 يعني دست همديگه رو گرفتين؟ -

 آره.
 ديگه چه کارهايي کردين؟ -
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 هيچي.
 مديگه رو گرفتين و تاب بازي کردين؟پس فقطِ فقط دست ه -

 آره.
 ها برگشتيد؟کي پيش بقيه بچه -

 وقتي خاله فيروزه صدامون کرد.
 گشت؟خاله فيروزه داشت دنبال تو و رضا مي -

 آره.
 ها رو با هم ديد؟پس خاله فيروزه شما -

 نه.
 ها نيامده بود؟مگه دنبال شما -

 چرا.
 م نديد؟ها رو با هپس چه جوري شما -

 رضا از اون در زود رفت تو.
 ولي تو رو ديد؟ -

 آره.
 تو رو دعوا کرد؟ -

 آره.
 خاله فيروزه به تو چي گفت؟ -

 خوره، نه اين که بره تو حياط بازي کنه.اآلن غذاش رو مي گفت دختر خوب
 پس خاله فيروزه چيزي نفهميد؟ -

 نه.
 رن؟رها با هم بيرون ميدونستي که پسرها و دختبهشته تو از کجا مي -

 «.تو کارتون باربي ديدم
کنند، در برخي از موارد که رابطه دوستي دختر و پسر را بين خود برقرار مي 81نسل دهه کودکان 

 اي در همين جهت است کهانجامد. گزارش زير، توصيف نمونهکارشان به ايجاد روابط بسيار نزديک مي
 رش شده است:گران تحقيق گزاتوسط يکي از پژوهش

کردند. به خانه يکي از آشنايان رفته بوديم. در جمع مهمانيمان، کودکان هر کدام به شکلي بازي مي»
من در يک لحظه متوجه شدم، محسن و سارا در جمع بقيه نيستند. البته اين دو نفر هميشه با هم بازي 

کنند. ها با هم دوتايي چگونه بازي ميکنند و زياد جاي تعجب نداشت، ولي برايم جالب بود تا ببينم آنمي
عزيزم  گويد:به آغوش کشيده و به او ميسارا را  ،من وقتي از پنجره به اتاق نگاه کردم، ديدم که محسن

 کند. ديگه وقت خوابه، بيا بخوابيم و با احساس او را نوازش مي
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ترين چيزي که که مهماولين سوالي که پس از ديدن اين ماجرا در ذهن من شکل گرفت، اين بود 
 تواند باشد، با اين که منباعث شده اين کودکان به اين شکل به هم ابراز عالقه کنند، چه چيزي مي

ها را در آنجا ديده هايشان ماهواره دارند و امکان اين که اين صحنهها در خانهدانستم هر دوي آنمي
اين مورد سوال کردم، هر دويشان گفتند، شايد  باشند، زياد است. من وقتي از مادران محسن و سارا در

ها در کنار ما به چنين دهيم بچهها را ديده باشد، ما که اجازه نميفرزندشان به طور اتفاقي اين صحنه
 «.هاي اين دوره زمونه ديگه سر از همه چيز در ميارن...هايي نگاه کنند. تازه بچهها يا صحنهفيلم

هايي که از يک فردگرايي افراطي برخوردارند )و ا طرح الگوداري بي سرمايههاي تبليغاتي دنيانهاد
طلبي آنان در اوج ممکن قرار دارد، گرايي و رفاهگرايي، تجملها، گم و ناپيداست(، مصرفحتي خانواده آن

غالب  هاي دخترانه(، ويژگيهاي پسرانه( و جذابيت فيزيکي )در الگوطلبي )در الگوقلدرمنشي و سيطره
ها، تنها در بعد شهوي آن پررنگ است، در هاي پردازش شده هست و روابط دو جنس در اين الگوالگو

زنند که به صورت يک گشتالت و يک مجموع چارچوب ادراکي خاصي را براي کاربران خردسال رقم مي
عاتي خويش را هاي اطالقاب ادراکي براي کودک عمل کرده، کودک با اتکاء به همين اطالعات، خالء

 کند.پر مي
 يرند.گداري حيوان و نگاه به تکاليف ديني در ادامه مورد توجه قرار ميدر همين راستا، دو نمونه نگه

ار هاي تبليغاتي جهان، انتظهاي ساخته و پرداخته نهادها وکارتونها، پويانمايياز کودکان کاربر بازي
شده  هاي طرحبا ديد مثبتي با اين مقوله مواجه شوند، زيرا الگوها داري حيوان، در برخورد با مسأله نگه

هاي مختلف حشر و براي آنان، نظير باربي که با چهل نوع حيوان مختلف مطرح شده است، با حيوان
اه در گهاي پردازش شده غربي هيچنشر دارد، اما در برخورد با مقوله تعبد و تقيد ديني، از آنجا که الگو

رود هاي اخير انتظار ميگذارند، از کودکان کاربر الگودامي عملي را از خود به نمايش نمياين جهات اق
د اند، قضاوت مثبتي را از خوشان کسب کردهعالقههاي مورد اک کلي که از الگوادرکه طبق گشتالت و 

 در اين زمينه به معرض ديد نگذارند.
داري داگانه خويش از عاليق وافر خود به نگههاي جساله، در مصاحبه 4احسان، سوفيا و هلماي 

 اند: هاي مختلف در زندگي خويش ياد کردهحيوان
  از باب اسفنجي چي داري؟ -»

ي اعروسک، کيف، ليوان. اين دفعه هم که تولّد گرفتم، به مامانم گفتم همه چيزم بايد باب اسفنجي
 باشه.
  شه؟اي نشد، مگه چيزي ميخوب حاال باب اسفنجي -

 خوام عين اون زندگي کنم. دوست دارم يک دونه گَري هم داشته باشم.نه. من مي
  گري کيه؟ -

کنه. گم گربه هست، چون ميوميو ميگه حلزونه، ولي من ميگري دوست باب اسفنجيه. مامانم مي
 «. کنهگم اگه حلزونه، چرا ميو ميمامانم شکل حلزون رو نشونم داده، ولي من مي
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هاي مورد عالقه آنان که دارند با توجه به الگوهاي خود بيان ميساله در مصاحبه 4لماي سوفيا و ه
و کنند )آنان مخالفت ميها با ما اولياي آنمند به داشتن سگ هستند، اها نيز عالقهحيوان دارند، آن

روي اخالقي احتماالً سوفيا و هلما در گذر خروج از ديگرپيروي اخالقي خود و رسيدن به سن خودپي
 خودشان، خواست خويش را تحقق خواهند بخشيد(:

 گفتي تو باب اسفنجي و پاتريک رو هم دوست داري. -»
آره دوست دارم، من خيلي دوست داشتم مثل باب اسفنجي يه حيوون داشته باشم و ازش مواظبت 

 کنم تا بزرگ بشه.
 باب اسفنجي حيوون داره؟ -

 آره يه حيوون داره که يه حلزونه.
 آهان همون که اسمش لري هست؟ -

 بينيد؟آره، شما هم باب اسفنجي مي
 بينم، چون منم يه دختر کوچولو دارم.آره منم مي -

 ديد حيوون داشته باشه؟شما به دخترتون اجازه مي
 چه طور؟ -

 ذاره من حيوون داشته باشم.آخه باباي من نمي
 هر حيووني؟ -

 کنن.شه. آدم رو مريض ميالً نميگه سگ و گربه و پرنده اصآره، مي
 شن؟ها مريض ميتو قبول نداري که آدم -

م کنم و هيچ وقت هزنم و حتي بوسش ميي دوست دست مينه، قبول ندارم. من يواشکي به گربه
 مريض نشدم.

 شن.ها، مريض نميتازه روشا هم مريض نشده. همه کسايي که حيوون دارن توي کارتون
 ترسه )با خنده(.ه، چون خودش ميگبابا الکي مي

 پس تو حيوونا رو خيلي دوست داري؟ -
گم خب براي من يه گربه بياريد تا بزرگش کنم و گه سگ نجسه، منم ميآره، مامان بزرگم مي

 مواظبش باشم، مثل باب اسفنجي که حلزون داره.
 د گرفتي؟کني چي ازش ياپس تو کارتون باب اسفنجي رو دوست داري، خودت فکر مي -

 «.يه حيوون داشته باشيم، بهش خوبي کنيم
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 بيني؟ تر ميهلما خانم تو چه کارتوني رو بيش -»  
 خوام موهامو قرمز کنم و کاله قرمز سرم کنم.کارتون توت فرنگي. من اگه بزرگ بشم، مي

 پس تو دوست داري که مثل توت فرنگي باشي؟ -
 خريدم.گربه هم مي داد، يه)با خنده( اگه مامانم اجازه مي

 مگه توت فرنگي گربه هم داره؟ -
 ده.ها مسابقه ميي ملوس داره که اونم با گربهآره، يه گربه

 دوست داشتم، منم مثل اون يه گربه داشته باشم.
 پس معلومه که تو حيوونا رو دوست داري. -

م ديد و محکرو نمي آره خيلي. من يه اردک داشتم که يه بيماري گرفت. چشماش سبز شد و جايي
 به ديوار خورد و بعدش هم مرد. من خيلي براش گريه کردم.

 ذاره که تو پرنده داشته باشي.پس مامانت مي -
گه گه کثيفه. ميخوام يا سگ! اما مامانم ميخوام، من حتماً گربه مينه، من بهش گفتم پرنده نمي

 شم.گم مريض نميکنه. اما من ميموي گربه منو مريض مي
 هلما چه آرزويي داري؟ -

 آرزو دارم بزرگ بشم.
 بزرگ بشي که چه کار کني؟ -

 که روسري سرم کنم. موهامو قرمز کنم، الک قرمز بزنم وآرايش کنم تا اين طوري خوشگل باشم.
 خواي اين طوري خوشگل باشي؟چرا مي -

 «.ي دخترا بايد خوشگل باشن که عروس باشنآخه همه
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 ساله هم آرزوي داشتن سگي را دارد که از او مراقبت کند: 4نياي ما
مانيا گفتي بهم دوست داري يه سگ داشته باشي که ازت مراقبت کنه، دوست داري اسم سگت  -»

 چي باشه؟
 دوست دارم اسمش ديانا باشه، ديانا ارسا.

 تن؟ات مراقب تو نيسمانيا چرا دوست داري يه کي مراقبت باشه، مگه خانواده
 نه خاله، وقتي بزرگ شدم. 

 دوست داري يه سگ براي خودت داشته باشي؟ -
 دم، کلي کارکنم، بهش غذا ميتونه از اونا هم محافظت کنه. ادبش ميآره، با پدر مادرم، تازه اون مي

 «. دم تا بتونه ادب بشهبراش انجام مي
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گر دارد، اکارتوني باربي بيان مي -عروسکي ساله، در شرح عواطف خود نسبت به الگوي 5صباي 
ساله، در پرسش  4آيد. به همين ترتيب نيوشاي باربي حجاب داشته باشد، او از باربي محجبه خوشش نمي

 ها نماز خواندن را دوست ندارند:دهد که اصالً آنخوانند، پاسخ مياز اين که السا و آنا چه زماني نماز مي
 شناسي؟رو ميباربي صبا خانم، تو  -»

 شناسمش، خيلي خوشگله.آره مي
 باربي رو دوست داري؟ -

 آره، خيلي دوستش دارم.
 چرا دوستش داري؟ -

 چون که دختر خوبيه!
 کني دختر خوبيه؟چرا فکر مي -

 شوره.کنه، لباساشو ميچون به مامانش کمک مي
 شي؟اگه ببينيش خوشحال مي -

 نم.کآره خيلي، باهاش چرخ و فلک بازي مي
 زني؟حرفي هم بهش مي -

 گم که بيا با هم بازي کنيم.آره، فقط بهش مي
 تر دوست داري؟کدوم لباساشو بيش

ي شه، ولي وقتپوشه، خيلي خوشگل ميهاي کوتاه ميهاي خوشگل و دامنباربي وقتي که لباس
 ي خيلي خوشگله.دوستش ندارم اصالً. من دوست دارم که خودم باربي بودم، چون که بارب ،باحجابه

 تو هم خيلي خوشگلي صبا! -
 من به خوشگلي اون نيستم! ،نه
 اسباب بازي باربي هم داري؟ -

هاش رو هم دارم، همشون دامن کوتاه پوشيدن. يکيشون هاشو دارم، عروسکي اسباب بازيآره، همه
 .«زرده، يکي بنفش و يکي آبي
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 خونن؟نيوشا خانم، السا و آنا نماز هم مي -»
 نه.
 چرا؟ -

 چون وقت ندارن.
 چرا وقت ندارن؟ -

 اش کار دارن.همه
 چه کارهايي دارن؟ -

 بايد لباس بپوشن، آرايش کنن.
 خوب بعدش چي؟ -

 رن مهموني.بعدش مي
 خونن؟پس کي نماز مي -

 خونن، دوست ندارن.نمي
 چرا؟ -

 «.دونمنمي
ها و ها، کارتونکان خردسال کاربر بازيبا توجه به آنچه تا اينجاي بحث از تأثيرپذيري کود

تظار داشت، توان انداري از آن ياد شد، ميهاي تبليغاتي دنياي سرمايههاي تهيه شده توسط نهادپويانمايي
در صورت عدم بسترسازي فرهنگي الزم جهت کاربري از فضاي مجازي از سويي و انفعال اوليا و اولياي 

هاي مطرح سوي ديگر، ادراک کلي که در پي کاربري کودکان از الگواز  81نسل دهه آموزشي کودکان 
زند، از يک مبناي اومانيستي و گيري ادراکي آنان را رقم ميشده براي آنان شکل گرفته و جهت

 مداري و خدامداري را داشت.گرايانه برخوردار خواهد بود و نبايد زياد از آن انتظار ارزشلذّت

 هایفعالیت با سنتی فرهنگی هایعالیتف نسبی جایگزینی -2-28

 جدید فرهنگی

ان هاي کودکهاي فرهنگي سنتي )که در سطح کودکان به طور عمده معطوف به بازيبررسي فعاليت
هايي سوق داده است(، حکايت از آن دارد که در سوابق فرهنگي ايران، کودکان به سمت و سوي بازي

 هاي حرکتي وها و ارتقاي مهارترژي آنان، پرنشاط ساختن آنشدند که در عين آن که به تخليه انمي
رايي، گاي در جهت جمعانجاميد، در عمل حاوي القائات گستردهعضالني و تمرکز ذهني آنان مي -عصبي

 تعاون، همياري و نوعدوستي کودکان بود.
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هاي دال بر تغيير ارزش ها و عاليق فرهنگي کودکان در جامعه، شواهد متعدديدر بررسي رفتار
 ترين داليل اينگردد. يکي از مهمهاي جديدي در کودکان مالحظه ميگفته و جايگزيني ارزشپيش

امر، کوتاهي و تعلل مسووالن فرهنگي جامعه در جهت بسترسازي بيش از پيش براي اوقات فراغت 
 گستر شدن فضاي مجازيسايههاي ارزشي بومي است، دليل مهم ديگر اين امر، گيريکودکان با جهت
هاي جذاب خويش اذهان کودکان )و نوجوانان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعي( را معطوف است که با توليد

هاي تبليغاتي هاي مسووالن فرهنگي داخل و تالش وافر نهادبه خود کرده است و ماحصل کم کاري
گي هاي فرهنبا صبغه غربي جاي فعاليت هاي فرهنگيغرب بدانجا انجاميده است که در عمل فعاليت

 گيرند.اي بومي برخوردار بودند را گرفته و ميسنتي را که از صبغه
ير را که روند اخاولياي کودکان و مسووالن مهد )و پيش دبستاني( کودکان، از ديگر عواملي هستند 

هاي کاربري از فرود زيرا غالب آنان بدون داشتن ديد و تحليل مناسب از فراز وبخشد، تسريع مي
گردد، در عمل کودکان را به سمت ها عرضه ميهاي ارتباطي جديدي و محتوياتي که توسط آنفناوري

دهند که اين هاي آن سوي آب، سوق ميها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونو سوي کاربري از بازي
 اي فرهنگي جديد است.ههاي فرهنگي بومي با فعاليتمسأله، متضمن جايگزيني فعاليت

هاي جديد بهره هستند، فناوريبه تعبير ديگر، برخي از اوليا که از حداقل ديد الزم در تربيت فرزند بي
دون دهند تا وي برا به مثابه يک پرستار الکترونيکي ديده، شخصاً فرزند خود را به سمت آن ارجاع مي

ميان اولياي ديگري هم هستند که به دليل ها شود. در اين سروصداي اضافي، سرگرم بازي با آن
ها محدوديت امکانات و زندگي در يک آپارتمان کوچک، به اجبار براي متوقف کردن اعتراض همسايه

 دهند.هاي ديجيتالي سوق ميبه سروصداي بازي کودک، وي را به سمت انجام بازي
و  برنامگيحدوديت امکانات، بيها( هم به دليل مها )و پيش دبستانيمسووالن برخي از مهدکودک

نداشتن ديد تربيتي حداقل، کودکان مهد يا پيش دبستاني خودشان را شخصاً به سمت سرگرم شدن با 
هاي هاي تبليغاتي غربي ارجاع داده، براي ساعتهاي تهيه شده توسط نهادها و پويانماييها، کارتونبازي

 کنند.دار غربي مشغول و سرگرم مياي جهتهها و پويانماييها را با کارتونزياد آن
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گردد، مواردي مانند تهيه برخي از ظواهر فرهنگي که در کودکان کاربر فضاي مجازي مالحظه مي
هاي اخير در معرض ديد و استفاده ديگران( عکس و فيلم، تهيه دابسمش و خوانندگي )و نهادن توليد

هاي مورد استفاده کودکان خود را در عاليق و پويانمايي هاها، کارتونهست. مضاف بر اين، انعکاس بازي
تخيلي،  -هاي علميبازي دهند. مواردي مانندهاي کودکان کاربر فضاي مجازي نشان ميو رفتار

اي و مبارزههاي پرنسسي )در دختران( و انجام بازيها، نجات گروگان هاي زيست محيطي،بازي
هاي عالقه به رقص و رفتن به کالسزامبي بازي، جادو بازي،  مسابقه سرعت،پرخشونت )در پسران(، 

ال از ازدواج بازي و استقب ،گرايي، استقبال از مدگرايي مفرط و برهنهبازيرقص و باله، عالقه به آرايش 
از جمله مصاديقي هستند که بعضاً در رفتار کودکان هاي غربي مانند جشن کريسمس و هالووين، سنت

 شوند.ر فضاي مجازي مالحظه ميکارب 81نسل دهه 
 هايگفته، تالش خواهد شد تا جايگزيني تدريجي فعاليتهاي پيشدر ادامه، پس از طرح عنوان

 هاي فرهنگي سنتي به تصوير کشيده شود.فرهنگي جديد با فعاليت

 های فرهنگی سنتیفعالیت

هن شهروندان خود نهادينه پذيري روندي است که جامعه در جريان آن، اهداف خويش را در ذجامعه
 هاي موجود اجتماعي ياري رساند.سازد تا شهروندان با تحقق آن اهداف در عمل به تداوم روندمي

ها اند، بازيکه هنوز وارد چرخه نظام آموزش رسمي نشده 81نسل دهه در ارتباط با کودکان 
و در اين قسمت، پس از بررسي هاي اجتماعي به کودکان است. از اين رترين راه القاي ارزشمناسب

القائات  گردد، به بررسي تطبيقيهاي سنتي به کودکان القا مياجمالي برخي از مفاهيمي که از طريق بازي
کرده  هاي سنتي تنگگفته، عرصه را بر بازيهاي ديجيتالي پرداخته خواهد شد که به داليل پيشبازي

ر ها دها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونموطن بازي هاي متفاوتو در عمل مجرايي براي القاي ارزش
 اند.جامعه گرديده

 
 
 
 
 
 

هاي فرزندانشان، هاي دوران خودشان و بازيدر مصاحبه با اوليا، گاهي آنان در جريان مقايسه بازي
ود، بهاي دوران کودکي ما کنند که لذّت و شادي و نشاطي که در بازيبه صراحت از اين مسأله ياد مي

سازند، نسبت به هاي کودکانمان وجود ندارد. به همين ترتيب برخي از اوليا خاطرنشان ميدر بازي
براي  فور، رايانه و ماهواره نگران هستند واستحرکي کودکانشان که در برابر تبلت، ايکس باکس، پيبي

 اند.جلوگيري از فقر حرکتي آنان، فرزندشان را در باشگاه ثبت نام کرده
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 هاي سنتي تنها همين موارد هستند؟اما آيا علت جذابيت بازي
 تربيش ها بسيارهاي مثبت و متفاوت آنهاي سنتي حکايت از آن دارند که ويژگيبررسي اجمالي بازي

کنند. مواردي مانند کنار هم قرار گرفتن ها ياد مياز مواردي است که گاهي اوليا به گله و شکايت از آن
هاي سنتي، تخليه انرژي، لذّت بخش بودن، ها، جمعي و کم هزينه بودن بازيلف در بازيهاي مختنسل

هاي حرکتي کودکان در جريان بازي به عالوه افزايش تمرکز، فراگيري افزايش استقامت و مهارت
هاي اجتماعي، پرورش حس تعاون و نوعدوستي و افزايش تفکر انتقادي، از ديگر وجوهي هستند نقش

ه و هاي سنتي غالباً برندهاي سنتي قابل ذکر هستند. مضاف بر آنچه از آن ياد شد، در بازيبازيکه در 
بازنده مشخصي وجود نداشته، افراد گروه فرد بازنده، ممکن است با تالش مضاعف، اسباب برنده شدن 

ده بازنده و برن دوست بازنده خود را فراهم آورند و به اين ترتيب با همکاري يا کم کاري دوستان، جاي
ي هاي سنتها در جريان بازي عوض شده، به اين ترتيب مقوله برنده و بازنده شدن نهايي در بازيبار

ها زياد نيست و غالب افراد در جريان گونه که افراد تماشاچي در اين بازيچندان پررنگ نيست، همان
 قابت مشغول هستند.بازي گروهي، جذب گروه شده و با آن گروه به بازي، فعاليت و ر

 
 
 
 
 
 
 
 

 گفته به اجمال مطرح خواهند شد.در ادامه، عناوين پيش
توانند در کنار هم قرار گرفته و به بازي مشغول شوند، هاي مختلف ميهاي سنتي غالباً نسلدر بازي

اشند، ب توانند در کنار هم در اين بازي مشارکت داشتهبه عنوان مثال، در بازي گل يا پوچ، سه نسل مي
 نخستگروه  يابند.سازمان مينفره  5گروه گران در دو ، بازياستخوان مهتاببه همين ترتيب در بازي 

افراد بايد  ،پيدا نکرداستخوان را اگر گروه دوم  .بايد آن را پيدا کندبعد کند و گروه استخواني را پرتاب مي
 به درببچرخانند و با رسيدن مين حالت هاي روستا به هو در کوچه هدرگروه اول را به پشت سوار ک

 «سواره بر سواره يا پياده بر سواره؟» :پرسندخانه مياز صاحبها ، درب را بزنند. در اين حالت بچهاهخانه
لي اگر و ،دهندادامه ميخود پشت سواري  هب ، افراد سوارهگفت: سواره بر سوارهخانه صاحباگر 

 عوض شود.بايد گروه دو جاي  ،خانه گفت: پياده بر سوارهصاحب
را باز و بسته قابل اج شوند، در فضايو گروهي انجام مي هاي سنتي که غالباً به صورت جمعيبازي

کشي، گرگم به هوا، الک دولک، هفت سنگ و مانند هاي فضاي باز، مواردي مانند طناببودند. بازي
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ل هواي سرد و باراني و زمستاني، در خانه صورت هاي فضاي بسته که بعضاً به دليها بودند، اما بازيآن
 ها بودند.پذيرفت، مواردي مانند اتل متل توتوله، يه قل دو قل، تاپ تاپ خمير و نظاير آنمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي جمعي در فضاي باز و بسته وجود داشت، کم هزينه نکته قابل توجهي که در هر دو دسته بازي
ها با هايي مانند الک دولک يه قل دو قل، هفت سنگ و مانند آنکه بازي ها بود، به اين معنابودن بازي

ي ها با تهيه وسايل بازشدند و به همين ترتيب گاهي بچهترين موارد فراهم ميوسايل دم دست و ساده
ها يل آنهاي نسبتاً کروي و مدور و تبدخودشان، مانند تهيه فرفره يا تهيه تيله سنگي )با ساييدن سنگ

 کردند.هاي کامالً کروي(، نياز خودشان را به وسايل بازي شخصاً مرتفع ميه سنگب

هاي پرتحرکي بودند که به بهترين شکل ممکن انرژي کودکان را تخليه هاي سنتي غالباً بازيبازي  
له گهايي مانند گرگم به هوا، عموزنجيرباف، باال بلندي، گرگم و کردند و کودکاني که درگير بازيمي
 کردند.شدند، پس از تخليه انرژي، آرامش رواني را در خودشان احساس ميها ميبرم و نظاير آنمي

ها هاي سنتي لحاظ شده و وجود داشتند، شادي، نشاط و هيجان بازينکته بسيار مهمي که در بازي
شت. به عنوان مثال، ها، لذّت زيادي براي کودکان به همراه دابود که در کنار تحرک و آهنگين بودن آن

ر ها دبرم، دو فرد در بازي نقش گرگ و چوپان را بر عهده گرفته، ساير بچهدر بازي گرگم و گله مي
اند، به خواندن اين شعر هايشان را پشت يکديگر )و در نهايت پشت چوپان( گره زدهحالي که دست

 پردازند:مي
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 م.ذاربرم           چوپون دارم نميگرگم و گله مي
 اما گرگ هم در برابر با خواندن اين شعر که:
 کارد من تيزتره             لقمه من لذّيذتره

ها را از چوپان جدا کرده، به مقصد و مقصود خود برسد کوشد تا با حمله به گوسفندان چوپان، آنمي
 شوند.که کودکان با همياري و همکاري جمعي، مانع از ربوده شدن هيچ گوسفندي توسط گرگ مي

ها بايد کند، بچههاي ديگر ميدر بازي باالبلندي، در حالي که يک کودک در نقش گرگ، دنبال بچه
از دست او به يک بلندي پناه ببرند. کودکان در حين سرعت و تحرکي که در بازي از خودشان نشان 

 زمان با خواندن اين شعر که: دهند، هممي
 جان من! خود را به گوشه کز مکن گرگ بازي تنبلي هرگز مکن         

 افزايند.در عمل بر شور و وجد بازي مي
وار دور شد، کودکان به صورت دايرهاجرا مي تربيشنفر و يا  05تا  0ازي دستمال پشتي که بين در ب
آمد، دستمال خودش را روي پشت ها به چرخش درمينشستند و در حالي که گرگ بازي دور آنهم مي

شد، انداخت. اگر کودک مورد نظر متوجه افتادن دستمال روي پشت خودش ميها مييکي از بچه
کرد تا با گرفتن او، خود را از بازنده شدن برهاند، در اين حالت کودکان ديگر با بالفاصله دنبال گرگ مي

ظر نکردند، اما اگر کودک مورد هيجان و هلهله بسيار، دوستشان را تشويق به گرفتن گرگ بازي مي
 خوانند:گرفت و جمع براي او ميسط جمع قرار ميشد، بازنده شده، ول در پشتش نميمتوجه افتادن دستما

 ما رنجيده تخم مرغ گنديده            يکي ز
ر تها در جريان بازي، ضمن آهنگين کردن و لذّت بخشهاي ديگر، شعرخواني بچهدر بسياري از بازي
آورد، مثالً در بازي اتل متل توتوله، مبناي بازي، براي بازي به ارمغان ميي تربيشکردن بازي، جذابيت 

شعر اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره... هست. در موارد انتخاب گروهي که بايد بازي را نخست شروع 
کند، قواعدي مانند گردو شکستم يا سنگ کاغذ قيچي، وجود دارد که اين موارد، از مضموني آهنگين 

 خوانند:ها در گروه شکستم، با هم ميدارند، مثالً بچهبرخور
 شکنم.صدا ميشکنم            چه بيگردو با پا مي

 
   



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 90

هايي نظير هاي سنتي متضمن فوايد زيادي براي کودکان بازيگر هستند. به عنوان مثال، در بازيبازي
ک پا اند و روي يير بغلشان گذاشتههايشان را زلي، کودکان بايد در حالي که دستخروس جنگي و لي

ر قدرت ها بقرار دارند، تالش کنند با ضربه زدن به طرف مقابل تعادل او را بهم بزنند. اين دست از بازي
از هر گروه يک نفر، نفس را در سينه حبس افزايد. در بازي زوو يا کبدي نيز و استقامت کودکان مي

کنند در حال گردد. هر يک از اين افراد سعى مىابل مىکرده، با کشيدن زوو وارد زمين حريف مق
اصره کنند او را محزووکشيدن، ياران حريف را نيز لمس کنند. ياران حريف نيز ضمن فرار از او، سعى مى

کرده و بگيرند که نتواند از خط نيمه زمين بگذرد. به اين ترتيب بازي زوو سبب افزايش استقامت 
 گردد.کنان خويش ميبازي

هايي نظير کالغ پر و يه قل دوقل، کودکان بايد تمرکز زيادي در بازي داشته باشند و تالش در بازي
اي از خود نشان دهند، زيرا مثالً در بازي يه قل دوقل، کودک عضالني بهينه -کنند هماهنگي عصبي

ادامه با دشوارتر  در حين پرتاب يک سنگ به هوا، در ابتدا بايد يک سنگ را از روي زمين بردارد و در
زمان با پرتاب کردن يک سنگ به هوا، بايد دو يا چند سنگ را بردارد و شدن وضعيت بازي، بازيگر هم

 ها را در دستور کار خود قرار دهد.دوتايي سنگدو تا  بعد برداشتن
 
 
 
 
 
 
 

 هاي سنتيپرورش حس تعاون، همياري و نوعدوستي، وجه مهم ديگري است که در غالب بازي
کودک ديگر  1کودک در نقش گرگ و  1هاي زوو، گردد. به عنوان نمونه، در يکي از بازيمالحظه مي

گيرند، در ادامه، يک گرگ يا يک بره، با گفتن زوو، به قلمرو گروه مقابل رفته، در نقش بره قرار مي
 واند تا زماني کهاي که در حال زوو کشيدن است، بتگيرد، اگر گرگ يا برهعضوي از اعضاي آن را مي

کشد، از قلمرو حريف با موفقيت فرار کند، که هيچ، در غير اين صورت جزو همان گروه خواهد زوو مي
، کاري کنند که با پر کردن جاي خالي او، تربيششد و بنابراين دوستانش بايد با همياري و تالش 

 گروهشان بازنده نشود. 
شود. گروه به وسيله يکي از بازيکنان گروه کناري آغاز مي شروع بازي با پرتاب توپدر بازي وسطي هم 

کناري سعي بر اين دارد که با نشانه رفتن و زدن افراد گروه وسط، باعث سوختن و اخراج آنان بشوند و 
تالش گروه داخل بازي هم بر اين است که با انجام حرکات سريع، از اصابت توپ در امان بمانند و چنانچه 

 ردانند.گردد، او را به بازي بازگه داشته باشند، با گرفتن توپ در هوا که يک امتياز محسوب مياگر يار بازند
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هاي اجتماعي به کودک هاي ديگري مانند دزد و پليس يا خاله بازي، در عمل به آموزش نقشبازي
 .کنندکمک مي

 نويسد:آموخت، ميميهايي که درس زندگي را به کودکان ( در توصيف بازي0484نيستاني )
کردند، به خصوص پسرها. با گِل، خانه درست ها بازي ميها با خاک داخل باغچهزمان قديم، بچه»
ها خيلي از چيزها را با گذاشتند. بچهها ميکردند و داخل اين خانهکردند، با چوب نردبان درست ميمي

کردند که مناسب دشان طوري درست ميدادند. عروسک را با خالقيت خوخالقيت خودشان انجام مي
رست گذاشتند، لباس برايش دگذاشتند، پا ميها باشد. براي عروسک چوبي دست ميبقيه اسباب بازي

د. چيدنهاي ميوه ميها را داخل همان جعبهکردند و آنکردند، لحاف و تشک خيلي قشنگ درست ميمي
کردند. خيلي جالب بود! يعني با دند، خياطي ميکرمثل يک خانه مرتب و خوب، برايش پرده درست مي

شان کارآيي داشت و به دردشان گرفتند، يک چيزي بود که توي زندگيها هم خياطي ياد ميهمان پارچه
 خورد.مي

کردند. اين که چه طور از پس مشکالت بايد برآمد. هايشان فرهنگ را هم منتقل ميها با بازيبچه
 گرفتند که چه آدابيها )!( در عمل فرهنگ حمام رفتن را ياد ميحمام با عروسک ها با رفتن بهمثالً بچه

دند، هايي که خيلي کوچک شده بوريختند، آندارد! جاروهايي که مثالً غير قابل استفاده بود و بايد دور مي
ميز کنند. به ها را تآورند که خانهها را ميکردند، آناز داخل همان جاروها، جاروهاي کوچکي درست مي

ها آنچه را که از خانواده ديده و ياد گرفته بودند، همه را در مجموعه کوچک وسايل بازي، تعبير ديگر بچه
 «.کردندهاي ديگر تمرين ميبا بچه

مانند شاه و وزير، دست به انتقاد از وضعيت سياسي و حکومتي زده و ديگري اي هبازي کودکان در
 ند.ردکمياصالحي خود را براي شاه مطرح  هايپس از انتقاد، پيشنهاد

هاي سنتي وجود دارد. هاي سنتي، مسأله مهم ديگري است که در بازيمحو بودن تماشاگر در بازي
ند که شوها سبب ميهاي سنتي از سويي و شرّ و شور زياد اين بازيبه اين معنا که جمعي بودن بازي

ي نماند که به عنوان تماشاچي، به ديدن بازي ديگران همه افراد درگير بازي شوند و ديگر کسي باق
 بپردازد.
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ها در عمل مجرايي براي انتقال مفاهيم و اهداف فرهنگي يک جامعه هستند، با توجه به آن که بازي
ها در مجموع فرهنگي هاي سنتي نتيجه گرفت، اين بازيبندي اجمالي از بازيتوان در يک جمعمي

 سازد.تحرک، بانشاط و اميدوار را در ذهن بازيگران خردسال نهادينه ميگرا، پر جمع
کند که برنامه تلويزيوني )که در حال حاضر جاي بسياري ساله در مصاحبه خود از اين ياد مي 4موناي 

اند( شبکه پويا، حتي با به نمايش نهادن البسه بومي اقوام مختلف هاي سنتي را در جامعه پر کردهاز بازي
 اند:هايي از فرهنگش بيش از پيش آشنا ساختهايران، او را با جلوه

 داري؟ دوست و بلبل گل تو محله چي مونا خانم، ديگه -»
 زناشون. لباساي

 چه جوريه؟ لباساشون مگه -
 «. خوشگله رنگاش و داره روسري محليه. گهمي مامانم

 نگی جدیدهای فرههای فرهنگی سنتی با فعالیتجایی فعالیتجابه

 
 
 
 
 
 
 

هاي مصاحبه شده داللت بر آن دارد که اگر چه بازي 81نسل دهه بررسي اظهارات کاربران خردسال 
هاي محيطي و امکاناتي، به شکل کم ها و بعضي از محدوديتسنتي به دليل برخي از کوتاهي و تعلل

هاي فيزيکي که در جهان واقع شوند، اما با اين همه بازيرمقي در سطح کودکان مالحظه ميرنگ و بي
 هاي خاص خود را دارند.پذيرند، براي کودکان جذابيتصورت مي
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بازي به شرح زير ياد شان به خالههاي خود از عاليقدر مصاحبه ،ساله 4ساله و محياي  5مهراوه 
 اند:کرده
 ي کني؟مهراوه خانم، تو دوست داري بيايي مهدکودک يا تو خونه با تبلت باز -»

 مهدکودک بهتره.
 براي چي بهتره؟ -

 آخه آدم با دوستاشه. 
 کنيد؟مي هات هستي، با تبلت هم بازيوقتي با دوست -

 «.کنيممي خاله بازي تربيشخيلي کم، 
 کنيد يا نه؟مي هات هستي، با تبلت هم بازيوقتي با دوست -»

 کنيم.نه، ما قايم موشک و خاله بازي و اينا مي
 گذره يا باربي بازي؟مي خوش تربيشهات ه بازي با دوستخال -

 «.خاله بازي با دوستام
دارد ساله هم بيان مي 4ساله، فوتبال و رفتن به پارک را بر بازي با تبلت ترجيح داده، کياناي  5آبتين 

 از بازي با تبلت دوست دارد: تربيشکه رفتن به پارک را 
 هات فوتبال يا توپ بازي کني؟آبتين تو دوست داري با دوست -»

 آره خيلي.
 کني؟مي هاي گوشي کدوم رو انتخاببين بازي فوتبال با بازي -

 فوتبال بازي.
 ؟پارک بري يا کني بازي گوشي با داري دوست آبتين -

  پارک.
 بازي با گوشي؟ ياگذره مي خوش تربيش پارک -

 «.گذرهمي خوش تربيشپارک 
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 کنيد يا خودتون با هم بازيمي با تبلت بازي تربيشهات هستي، انم، وقتي شما با دوستکيانا خ -»
 کنيد؟مي

 کنيم، ولي تبلت هم هس.مي ما عروسک و قايم موشک بازي
 ها؟دوست داريد با تبلت بازي کنيد يا قايم موشک و اين تربيش -

 گيره.مي همش سرش تو تبلته، اصن آدم حرصشمن خاله بازي و اينا رو دوس دارم، ولي يکي از دوستام 
 گيد که بيا با ما بازي کن، تبلت رو بگذار کنار؟نمي شما بهش -

 ده، انگار فقط اونه که تبلت داره.مي ده، هي پزنمي گيم، ولي گوشمي چرا
 به نظرت زيادي بازي کردن با تبلت خوبه يا بده؟ -

 ه.دمي خوب نيس خاله، بازي بهتر حال
 دوست داري با مامانت بري پارک يا تو خونه با تبلت بازي کني؟ -

 «.برم پارک
 
   
 
 
 

 
 

ها و هاي ديجيتالي، کارتونهاي ميداني انجام شده گروه تحقيق، داللت بر آن دارد که بازيبررسي
هان در ج هاي فيزيکي معمولي را کههاي سنتي و بازيها غربي به ميزان زيادي جاي بازيپويانمايي

د )و هاي جديهاي زياد فناوريپذيرفتند، گرفته است. موضوع اخير از طرفي به جذابيتواقع صورت مي
هاي محيطي که کودکان ها( و از طرف ديگر به محدوديتهاي عرضه شده توسط آنهمين طور محتوا

 گردد. و اولياي آنان را در برگرفته است، بازمي
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از  81نسل دهه هايي که کودکان ها و سريالها و فيلمها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبازي
تا  ها گرفتهها و کارتونپردازند، از موضوع بازيها ميهاي ارتباطي جديد، به کاربري از آنطريق فناوري

رو ن اند. از هميجويي کودکان گرفته تا ارضاي کنجکاوي آنان گستردهها و از ارضاي هيجانگرافيک آن
هاي داشتند، آنان با وجود آن که فعاليتهايشان بيان ميدر جريان مصاحبه 81نسل دهه برخي از کودکان 

هاي جهان بيرون ترجيح هاي ديجيتالي را به فعاليتجذابي در جهان واقع دارند، اما باز انجام بازي
هاي تبلت را به آن ز هم بازيفو فعال بود، اما باساله، با وجود آن که در رشته کنگ 4دهند. آرش مي

 داد:ترجيح مي
 ري؟فو که ميهاي فوتبال يا کنگدوست داري يا بازي تربيشهاي کامپيوتري رو بازي -»

 فوتبال خاله اصالً.
 يعني بدت مياد؟ -

 (.)تکان دادن سر به معناي آره
 هات رو؟دوست داري يا بازي تربيشفو رو خوب حاال کنگ -

 «.بازيا رو
دارند که آنان هاي خود به صراحت بيان ميساله هم در مصاحبه 4ها و اميرعلي ساله، طا 5سناي ي

 دهند:بازي، فوتبال يا رفتن به پارک ترجيح ميهايي نظير دنبالبازي با تبلت يا گوشي همراه را بر بازي
  دوست داري يا دنبال بازي؟ تربيشيسنا بازي با تبلت رو  -»

 .«تتبل تربيشمن 
 اما همش بري پارک؟ ،حاضري تبلت نداشته باشي -»
 .نه

 چرا؟
 .«تبلتم بازي کنم همششش با ،دوس دارم چون تبلتمو دوسش دارم.

 هاي توي گوشي مامانت رو؟دوست داري يا بازي تربيشفوتبال  -»
 «. هاي توي گوشيبازي

ي داشت، گاهي واش بيان ميههاي ديجيتالي در مصاحبساله هم در توصيف جذابيت بازي 4ابراهيم 
ورد عالقه نت به انجام بازي مدارد تا بتواند در گيمنت، پنهاني از جيب پدرش پول برميبراي رفتن به گيم

 خودش بپردازد.
فور، گوشي همراه، رايانه و ماهواره، اسهاي وسايلي مانند تبلت، ايکس باکس، پيعالوه بر جذابيت

ده ها شهاي عرضه شده توسط اين فناوريکاربري کودکان از محتواعامل ديگري که موجب گسترش 
 ست.ها اها و پيش دبستانياست، محدوديت امکانات اولياي کودکان در خانه و قلت امکانات مهدکودک



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 81

 
 
 
 
 
 

 
هاي ديجيتالي را اجبار محيطي ، دليل پرداختن به بازي81نسل دهه  بعضي از کودکان مصاحبه شده

 داشت:ساله، در همين ارتباط بيان مي 4کردند. آرتيمس ي ميخودشان معرف
 دوست داري؟ ر تبلت روقد نيخوب براي چي ا -»

 .رهآخه حوصلم خيلي سر مي
 کني؟با داداشت بازي نمي -

 .هم ديگه بازي کنيم ام نداريم که باآخه چيزي ()خنده
 ام نداريم چيه؟منظورت از چيزي -

 .همه چي رو برده انباري ، مامانمهم بازي کنيم اي نيست که بخوايم باآخه خيلي وسيله
 ؟چرا اِ -

 .کنيننمي اصالً بازيشمام که با اينا  ،گفت توي اتاقتون جا نيستآخه مامانم مي
 يعني توي اتاقتون زياد جا نبود؟ -
 .نداره، براي وسايلزياد جا  آخه اتاقمون کوچيکه خيلي. ،نه
 ؟سته اتاق تو و داداشت يکي -

  .اتاق داريم ههم ي بادو تا  ما ،آره ديگه
 کردين؟نمي چرا بازي پس اِ -

آلن همسايه پاييني اگفتن مي ،خواستيم بازي کنيمتا مي ،ها داشتيمآخه مثالً از اين بولينگ پالستيکي
 .ردشد ديگه بازي کنمي گفتن.و مير بازم همين ،خواستيم بازي کنيميا مثالً با توپ مي مياد باال

 هاتون همين جوري بودن؟آهان يعني همه بازي -
 .(چهره ناراحتبا )آره 

 صدا نباشه؟ و اين طوري پرسراي نبود که بشه دوتايي بازي کنين و هيچ بازي -
 للالًاصل ،گفتمي هم اين همسايمون ،اومدمي بازم صدامون در ،کرديممي آخه هرکاري هم که ،نه

 «.نبايد صداي ما در بياد
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داريس، برادر دوقلوي آرتيمس، در مصاحبه جداگانه خود، ضمن تکرار مباحث خواهرش، گزارش 
هاي او با خواهرش نيز منقطع شده است و او با تبلت خودش و خواهرش هم با داد، اآلن حتي بازيمي

 تبلت خودش سرگرم هستند:
 دادي؟مي چه کارهايي انجام ،اين که تبلت داشته باشياز بل اصالً قخوب  -»

آرتميس  ،کردممي هام بازيکرديم يا مثالً من با ماشينمي هم دنبال بازي اينا اون موقع با آرتميس با
کرديم که همسايمون چند مي هام دوتايي مثالً توپ بازيالبته بعضي وقت .هاش و ايناهم با عروسک

مامان هم همه چيزمون رو  .ديگه بابام نذاشت بازي کنيم .اومد باال داد کشيد سرمون ،راحت شدبار نا
  .جمع کرد

 اآلن که با تبلت بازيکردي يا مي اون موقع رو دوست داشتي که با آرتميس بازي تربيشخوب  -
 کني؟مي

اآلن انگار ولي  ،کرديم و اينايم آخه همش با آرتميس بازي ،دوست داشتم تربيشها رو من اون موقع
 تنهاييم.

 ين يعني چي؟ هست تنها -
با  هستيم توي مهدهايي که فقط وقت .منم با تبلتم ،ولي مثالً اون با تبلتش ،اآلنم خوب پيش هميم

  «.تربيشکنيم مي هم بازي
 
 
 
 
 
 
 
 

بازي کودکانشان را در هاي محيطي اخير، گاهي اوليايي که حوصله شرّ و شور عالوه بر محدوديت
خواهند شانه از زير بار مسووليت والدگري خود خالي کنند، رأساً فرزند خود را به خانه نداشته و يا مي

ور و فاسباکس، پيسمت و سوي بازي و سرگرم شدن با تبلت، تلفن همراه )و در مراحل بعد ايکس
 دهند.رايانه(، سوق مي
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ها يها و پيش دبستانحقيق، در جريان مصاحبه با مربيان بعضي از مهدکودکگران تبرخي از پژوهش
ه هاي مورد عالقهاي اخير براي پر کردن وقت کودکان، براي آنان کارتوناند که اولياي مهدگزارش کرده

زارش گران گسازند. يکي از همين پژوهشها را سرگرم ميو پسند کودکان را گذاشته، به اين طريق آن
 دهد:يم

ها تن را گذاشته بودند. بچهها کارتون بنها را در اتاقي جمع کرده و براي آناولياي مهد کودک، بچه»
ود تن را به خهاي بنتن، مخصوصاً در مواقع حساس کارتون، در حالي که ژستهنگام ديدن کارتون بن

کر  خواهد گوشمکردم ميساس ميکردند، به شکلي که من احگرفتند، شروع به داد و فرياد زدن ميمي
 شود. 

اسب کنيد، واقعاً منها پخش ميرا که شما براي بچههايي من وقتي از مسوول مهد پرسيدم، آيا کارتون
ها مواردي هستند که مورد عالقه ها هستند يا نه، ايشان در پاسخ به من گفت، به هر صورت اينبچه
 بينند.ها را ميهايشان آنها هم در خانهها هستند و خود بچهبچه

خواهند کار ها ميرسد، مسووالن مهد با به نمايش نهادن کارتون براي بچهبه نظر مي تربيشاما 
 «.هاي پر جنب و جوش مهد سروکله بزنندبا بچه ترکمخودشان را راحت کنند و 
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هاي سووالن فرهنگي در ارايه بازيهاي مها و تعللگونه که از آن ياد شد، در کنار کوتاهيهمان
هاي اوليا و اولياي ها از سويي و محدوديتهاي فناوري، جذابيت81نسل دهه سنتي به کودکان 

ها و ها، پويانمايياند که کارتونسبب شدهها از سوي ديگر، در مجموع ستانيها و پيش دبمهدکودک
 پذيرفتند را به ميزان زيادي پرهان واقع صورت ميهاي سنتي را که در جهاي ديجيتالي، جاي بازيبازي
 کنند.

 هاها و پویانماییهای دیجیتال، كارتونالقائات فرهنگی بازی
سمي هاي رکوشند به شيوهنگرند و ميهاي خود ميهاي جامعه به صورت سرمايهجوامع مختلف به انسان

د براز شهروندان خود در جهت حمايت و پيشو غيررسمي با نهادن و تثبيت اهداف جامعه در اذهان آنان، 
 اهداف جامعه سود ببرند.
تقيم هاي غيرمساند، روشکه هنوز وارد نظام آموزش عمومي نشده 81نسل دهه در ارتباط با کودکان 

پذيري آنان مورد توجه ها، از اهم مواردي هستند که در جريان جامعهها و پويانماييها، کارتوننظير بازي
 -اجتماعي -ها بستر مساعدي جهت انتقال اهداف فرهنگياند. به تعبير ديگر، بازيفاده قرار گرفتهو است

ومي هاي موجود در فرهنگ بروند. از اين رو با بررسي تطبيقي بازيسياسي جامعه به شمار مي -اقتصادي
ق هايي که از اين طريتوان به همساني يا تفاوت ارزشهايي که ريشه در فرهنگ غرب دارند، مييا بازي

 گردد، پي برد.به کودکان ارايه و القا مي
 رسد.گشا به نظر مينظريه لئونتيف در روشنگري معناي اخير راه

ده ديد که با ناديشناس مارکسيست شوروي سابق، خود را موظف ميلئونتيف، به عنوان يک روان
ا رسيد(، تحليل نظري خويش رجامعه ميهاي فردي )که در عمل به توجيه طبقاتي بودن گرفتن تفاوت

هاي مارکسيستي وي، از تکامل ديالکتيکي مشيعمدتاً معطوف به جامعه و تحول اجتماعي کند، زيرا خط
 گفت.جامعه بشري سخن مي

پردازي خويش، با تأکيد بر تجربيات فردي متراکم شده نوع بشر، خاطرنشان لئونتيف در جريان نظريه
ها است، عمده هايشان در گرو ذخاير وراثتي آنف حيوانات که عمده يادگيريسازد، بشر برخالمي

هايش وابسته به کوشش و تالش خود او است. مضاف اين که يادگيري انسان تنها محدود به يادگيري
است که  هاييهاي هر فرد، يادگيرياکتساب تجربيات فردي فرد نيست، بلکه قسمت مهمي از يادگيري

 تجربيات نوع بشر در طول تاريخ بوده است. ماحصل تراکم
ط تواند به صورت حلقه واسورزد، مربي ميلئونتيف در ادامه با صحّه نهادن بر نقش مربي، تأکيد مي

تجربيات متراکم تاريخي نوع بشر و کودک نوآموز قرار گيرد و با انتقال مناسب و بهينه دستاوردهاي 
سازي کردن دستاوردهاي بشري تا حال حاضر ادگيري و درونتاريخ بشري به کودک، وي را در جهت ي

 (.0419ياري رساند )منصور، 
توان برداشت کرد، اهميت مهم مربي در انتقال دستاوردهاي تاريخ گذشته آنچه از نظريه لئونتيف مي

 و فرهنگ معاصر جامعه به کودکان است.
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هاي ديجيتالي از در حالي که بازي سازد،( در گزارش تحقيق خود خاطرنشان مي2114) 1اوبلينگر

ها، نگرش و طرز تفکر کاربران برخوردارند، اما در غالب موارد ظرفيت بااليي براي ارتقاي دانش، مهارت
 کنند.براي اهداف آموزشي طراحي نشده و اين اهداف را دنبال نمي
حي شده براي کودکان هاي ديجيتالي طرابرخي از مطالعات داللت بر آن دارند که بسياري از بازي

ها وجود ندارد اند و شواهد قطعي دل بر مزايا و معايب آنهرگز مورد مطالعه و آزمايش قرار نگرفته

 (.2118، 4و سو 3، بيتز2)ليبرمن

هاي ديجيتالي ساله کاربر بازي 4-4( در بررسي که روي کودکان 2118) 6و بيلي 5ليبرمن، چسليي

ن اي در کاربراهاي کليشهگيري برخي از اعتقادتوانند به شکلمي هادهند بازيداشتند، گزارش مي
 بينجامند.

 
 
 
 
 
 

 
توان شاهد آن بود که کاربران خردسال و با توجه به آنچه تاکنون از آن ياد شده است، در عمل مي

هاي فرهنگي در فضاي نوجوانان، در جريان کاربري از فضاي مجازي، در عمل با انبوهي از آموزش
ها بسان معلمي آزموده، به آنان چگونه بودن و چگونه شدن را شوند که اين آموزشمجازي مواجه مي

توان انتظار داشت، استمرار روند اخير هاي ايران و غرب ميآموزند. بالطبع با توجه به تفاوت فرهنگمي
 ازي بيانجامد.زدايي شدن کاربران خردسال و نوجوان ايراني فضاي مجزدايي و تاريخبه فرهنگ
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هاي هاي سنتي ايران صورت پذيرفت، خاطرنشان گرديد که بازيدر بررسي اجمالي که در زمينه بازي
ي اسنتي ايران در عين تخليه انرژي، ايجاد شادابي و افزايش استقامت و مقاومت بدني کودکان، روحيه

هاي سنتي ضمن کم رنگ کردن مسأله برد سازد. مضاف بر اين، عموم بازيها القاء ميگرا را بدانجمع
قيم زنند و به شکلي غيرمستو باخت، به نوعي تعاون، همياري و نوعدوستي را در ميان بازيگران دامن مي

ها از حريف براي گريز از دست وي( و سبک زندگي به طرح ديدگاه ديني )نظير جاده خدا خواستن بچه
 پردازند.ترام به محيط زيست( ميگيري، ساده زيستي و احديني )يعني آسان

هاي مورد استفاده کاربران بازي % 85، 1به گزارش معاون توليد محتواي شوراي عالي فضاي مجازي

هاي داخلي سهم ها، بازيهاي خارجي هستند، از اين رو در بررسي القائات فرهنگي بازيايراني، بازي
 اندکي دارند.بسيار 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ربي به هاي غها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونداف فرهنگي که از طريق بازيبررسي تطبيقي اه
با  هاي سنتيگردد، حکايت از آن دارد که القائات فرهنگي بازيهاي اخير ارايه ميکودکان کاربر محتوا

هاي يهاي ديجيتالي جديد تفاوت بسيار زيادي با هم دارند. به اين معنا که گذشته از آن که بازبازي
شوند و غالباً فاقد شادي، نشاط، شادابي و تخيله انرژي هستند که ديجيتالي در جهان واقعي محقق نمي

گرايي فرهنگ ايران(، ها مروج فردگرايي )در برابر جمعهاي سنتي وجود داشت، اين بازيدر بازي
هاي سنتي القا زيگرايي و در عين حال پرخاشگري )در برابر نوعدوستي و همياري که در بالذّت
ک زندگي مداري( و سبهاي سنتي به دينتوجهي و نفي ضمني دين )در برابر تشويق بازيگردند(، بيمي
قا هاي سنتي ال)در برابر سبک زندگي ساده زيست و کم مصرف که توسط بازي مدارقيد و لذّتبي
 گردند( هستند.مي

                                                           
طبق گزارش خوراکيان )معاون محتواي شوراي عالي فضاي مجازي( در همايش فضاي مجازي دانشگاه فرهنگيان که در  .0

ربي هاي غهاي داخلي بوده، بقيه کاربري آنان از توليدات کمپانياز کاربري کاربران ايراني، بازي %5برگزار شد،  0481شهريور 
 است.
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 هااييها و پويانمهاي ديجيتال، کارتونگي بازيبررسي ميداني گروه پژوهش در زمينه القائات فرهن
 موارد زير را مشخص کرده است:

هاي پرنسسي، ها، انجام بازيهاي زيست محيطي، نجات گروگانتخيلي، بازي -هاي علميبازي
اي، مسابقات سرعت، گيتار بازي، تهيه دابسمش، زامبي بازي، جادو بازي، هاي پرخشونت و مبارزهبازي

 ، استقبال از مدگرايي مفرط وبازيهاي رقص و باله، عالقه به آرايش و رفتن به کالسرقص  عالقه به
 .هاي غربي مانند جشن کريسمس و هالووينازدواج بازي و استقبال از سنت ،گراييبرهنه

 گيرند.سي قرار ميگفته مورد بررفرهنگي پيش در ادامه موارد

 تخیلی -های علمیبازی

اي ههايي که در پي تحقق اهدافي انساني هستند، پيامها و پويانماييديجيتالي، کارتون هايبرخي از بازي
ها را دربردارند و مستقيم و غيرمستقيم کودکان کاربر خود را علمي، خالق، زيست محيطي و مانند آن

وارد، مکنند که البته اين ها ميدعوت به پرداختن به مسايل علمي، خالق، زيست محيطي و نظاير آن
هاي ديگري با صبغه علمي و خالق وجود دارند که مضامين مورد موارد مثبت و مناسبي هستند. اما بازي

 کنند. داري را در خود داشته به کودکان کاربر القا مينظر نظام سرمايه
 
 
 
 
 
 
 
 

اند که محرک ههايي ياد کردهاي خود از کارتوندر مصاحبه ،ساله 4ساله، فرهود و کارن  4مادر آرمين 
 اند:هاي مناسب بودهکاربرانشان در فعاليت

 کنه؟مي صحبت تربيش کي با کارتون مورد آرمين در -»
 ماا کنه، صحبت اشهاي موردعالقهکارتون به راجع احساساتش به راجع کشهمي خجالتکالً  آرمين

 سما به) خرس مادر به عنوان نم که اين جوري. کنيممي بازي بانانصلح مدلکالً  مونبازي خرس تو
 که قيعاي با قدرت ابر به عنوان آرمين و کشيممي خبيثانههاي اي نقشههقهو اي عليههقهو با( ايقهوه

 در هر روز هم خودش اين، از . جدا ...شه ووارد صحنه مي بينه،نمي آسيبي هيچ داره و بدنش کل رو
 .«دکرمي بازي بانانصلح و بشيم اقات وارد دادنمي اجازه و بستمي رو اتاق
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 کنيد؟کنيد با چي بازي ميتن بازي ميموقعي که بن -»

 با موجودات فراز.

 هاش رو داره؟اسباب بازي -

 آره.

 تن رو داري؟هاي بنتو چي؟ اسباب بازي -

 چندتاشو دارم. 

 ها رو داري؟ چي -

 چهار دست، وي بيگ، آتش مرداب رو دارم.

 کني؟و نقش چي رو بازي ميت -

 من آتيش، نه سگ وحشي؟ 

 شه؟فراز چي مي -

 شه آتيش مرداب.فراز مي

 تن؟شين بنخوب اون وقت هر دوتاتون مي -

 آره.

 کنين؟بعد با کي مبارزه مي -

 با دکتر... .

 کنه؟نقش اون رو کي بازي مي -

 کسري دوست فرازه، اون مياد. 

 کنين؟چه جوري بازي مي -

 جنگيم ديگه.اين جوري مي

 با چي؟ -

 گيره.گيره کنار آتيش مرداب که مثالً داره آتيش ميفراز فندک مياره، مثالً مي

 کني؟خوب تو که سگ وحشي هستي، چه کار مي -
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 «.گيرم...من گاز مي

 کني؟مي هاييهات چه بازيکارن تو با دوست -»

 من بازي، ماشين بازي، تفنگ بازي. بت
 کني؟مي من بازيطوري بتچه  -

 .«کنيممي من درستلگو هست. باهاش بت

 های زیست محیطیبازی

 
 
 
 

 
 

ها، حاوي مضامين زيست محيطي بوده، ضمن ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتوني از بازيبعض
آشنا کردن کودکان با مسايل زيست محيطي، آنان را نسبت به مسايل محيط زيست خودشان حساس 

ساله، در  4مادر رادين کند که از اين جهت حاوي اثرات مثبت و مناسبي براي کودکان کاربر است. يم
 اي از اين دست موارد پرداخته است:به بيان نمونه ،مصاحبه خود

چيزي  يتمثالً وق ،رهيگقرار مي نهيبکه مي يکارتون ريثأتحت ت يليخ ي رادينهايدر حال حاضر باز»
اون  اي وانيو تو نقش اون ح هودها داره عرض خونه رو ميتا ساعت نهيبش ميوح اتيحدر مورد 

 .کنهمي يکه دوست داره باز يکارتون تيشخص

کنه و از ما مي دياش تقلمورد عالقه يکارتون يمنزل تنها است از الگو ها يکه تو يتر زمانبيش نيراد
ده که در اوقات ش يبعض ينره! ول نيش از بکه حس ميو نگاهش نکن مياين ششيپ خواد که اصالًهم مي

  «ردنک يو با هم باز فتهاش رمورد عالقه وانيح اي يکارتون تينقش اون شخص يدوستانش هم تو يجلو
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 هانجات گروگان

ها به موضوع دزد و پليس و در سطحي فراتر به ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونتعدادي از بازي
ها با عالقه يافتن به اين بازي 81نسل دهه شود کاربران اند که سبب ميگيري پرداختهموضوع گروگان

برآيد. اظهار نظر آريوي  اناجراي مضامين يادگيري شده خودش در صددعيناً  ،بازي و کارتون مورد نظر
 دهند:مصاديقي در همين رابطه را به دست مي ،ساله 5/4ساله و نسترن  5/5

 واهر و برادر هم داري؟آريو، خاله خ -»
 يه داداش دارم. آره،

 شه بگي چندسالشه؟مي -
 سالشه. 04

 کني؟با داداشت بازي مي -
 آره.

 کنيد؟هايي با هم ميچه بازي -
 شم، اون پليس.من دزد مي

 شي که چه کارکني؟خوب پليس مي -
 دستگيرش کنم.

 داداشت رو؟ -
 آره تو بازي دزده.

 گرفتي؟ خوب اين رو از کجا ياد -
 .«تو بازي، تو فيلما

 
 

 
 

 
 
دم، منو شمي کرديم، بعد حميد دوس داشت پليس بشه، من گروگانمي ... توي حياط بدو بدو بازي»

 داد.مي نجات
 خواست پليس بشه؟مي اون چرا -

 دونم، همش صداي تفنگ و ماشين پليس درمياره.نمي
 شدي؟مي تو چرا گروگان -
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 دن.ده، نجاتم بمي آخه کيف
 هات هم دوست پسر دارن؟دوست -

 دونم. نمي من
 زنن؟نمي مثالً توي مهد در مورد پسرها حرف -

 . «دونم دارنزنن، ولي دوست پسر نميمي
 
 
 
 
 
 
 

 

گيري هستند، الزم به يادآوري است که در غالب هايي که حاوي مضمون گروگانالبته درباره بازي
ايد در گر بشوند که بازيگناه ترسيم ميمريکا يا جمعي از مردم بيها گروگان رئيس جمهور ااين بازي

ها که عموماً افرادي مسلمان و مذهبي ها وارد عمل شده و با تروريستنقش منجي و مدافع گروگان
 ها را آزاد سازد.هستند، بجنگد تا گروگان

 های پرنسسی )در دختران(انجام بازی

اند که آنان با الهام از آنچه از هاي خويش خاطرنشان ساختهاحبهدر مص 81نسل دهه برخي از کودکان 
 اند.زده هاي پرنسسياند، دست به انجام بازيهداشتها کاربري آن

 کند: ساله، در مصاحبه خود از پرنسس بازي فرزندش به شرح زير ياد مي 5/4مادر دنياي 
 اي صداش کنيد؟خواد به اسم ديگهمي ... دنيا از شما -»

 کنيم.کالً دوست داره اول اسمش پرنسس بذاريم، ما هم صداش مي
 کنيد؟خالي، يعني فقط پرنسس صداش مي سپرنس -

 !گفت بهم بگين پرنسس هلگاتونست درست السا، آنا رو تلفظ کنه، مينه، اوايل که نمي
 کنه؟تنهايي بازي ميدنيا خودش به  -

 بله.
 کنه؟هاي کارتوني خاصي رو در بازيش دخيل ميتکنه، آيا شخصيوقتي دنيا بازي مي -

 ده.نه، وقتي تنهاست من تا حاال نديدم، ولي با دوستاش انجام مي
 کنه؟دقيقاً چه کار مي -

 .«کنندبازي ميبعد با هم  ،شه السا، يکي آناشن، يکي ميخواهر همديگه مي
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 کردند:هاي پرنسسي ياد مينجام بازيها خود از اساله در توصيف بازي 4ساله و روژيناي  5کياناي 
 هات چيه کيانا خانم؟بازي -»

 هاي پرنسسي هم دارم.هاي آرايشي، بازيبازي
 بازي پرنسسي چه طوري هست؟  -

 «.آدم بايد حداقل يه لباس پرنسسي داشته باشه تا بتونه بازي پرنسسي بکنه
 
 
 
 
 
 
 
 کني؟هايي ميخوب روژينا خانم، چه بازي-»

 کنم.ت بازي ميبا تبل
 هايي روي تبلتت داري؟چه بازي-

 «.پري دريايي هم دارم، بچه بازي هم دارم. راپونزلي و پرنسسي هم هستدو تا  باربي دارم،
 
 
 
 
 
 
 

 ساله هم در مصاحبه خود درباره پرنسس بازي فرزندش تأکيد خاصي داشت: 4مادر مانياي 
کنه و انه داره، مثالً خودشو تو نقش يه پرنسس تصور ميبازياش حالت داستان پرداز تربيشمانيا »... 

ده، چند بار ديدم که نقش پرنسس رو بازي منم مادرش بودم و با دوستاش هم همين بازي رو انجام مي
کرده و دوستش هم نقش پرنس و حتي سر اين که کي پرنسس باشه، چندبار با هم قهر کردن. دخترا 

 .«کنن دوست ندارن نقش يه پسر رو بازي
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 ایهای پرخشونت و مبارزهبازی

 يخاصه پسرها–اي و مبتني بر زدوخورد، خشونت و پرخاش را در بازي آنان هاي مبارزهکاربري از بازي
هاي خود در همين ارتباط ساله در مصاحبه 4رامتين، کيان و سپهر  به همراه آورده است. -81نسل دهه 

 داشتند:بيان مي
 ها دوست دارن؟تو از اين کارتون هات هم مثلدوست -»

 کنيم. نه، اما آريا خيلي دوس داره، هميشه با هم مبارزه مي
 کنين؟چه طور با هم مبارزه مي -

 با شمشير يا با مشت، يه دعواي واقعي جانانه که شکستش بدم.
 تا حاال خودت يا دوستت زخمي شدين؟ -

دعوا کرد، اونم منو زد، ولي من کبود نشدم،  فقط يه بار آريا چشمش کبود شد، مامانش اومد منو
 .«مامانمم اونو دعوا نکرد

 کني؟هايي ميهات اينجا چه بازيبا دوست -»
 کنيم. هاي نينجا بازي ميپشتالک

 چه جوري؟ -
ايکل کنم استاد شيفو، يکشون داناتلو، يکيشون رافائل، يکيشون مکنم لئوناردو، يکيشونو ميخودمو مي

 و.آنجل
 فوکار نيست؟استاد شيفو براي کارتون پانداي کنگ -

 چرا، بعد اونا هم دشمن دارن.
 شن؟ها هم دشمن مياز بچهچند تا  يعني -

 آره.
 زنيد؟ريد ميهايي که دشمن شدن رو ميشما بچه -

آره، اين طوري الکي ديش، ديش، ديش! سالح هم دارن. يکيشون شمشيره، يکيشون چوبه، يکي 
 نجره، يکي نانچيکو.خ

 ها روش باشه؟هايي هم داري عکس کارتونلباس -
من. ها که اآلن زير روپوشم پوشيدم، ايناها نگاه کن! لباس بتاوهوم، همه چي، لباس فوتباليست

 لباس دوستش رابين رو هم دارم.
 کني؟هايي ميديگه با رهام چه بازي -

 4سالشه من  1کنيم. من شمشير ميارم! رهام شير بازي هم ميوايسا به جز زامبي بازي، اهوم شم
 تره.دونم ازم ضعيفها، ولي ميسالشه 1تره، کنيم با هم، اون خيلي ازم ضعيفسالمه، شمشير بازي که مي

 تري؟قوي چه طورشما  -
 تي.هووم همين جوري ديگه، نيرو دارم ديگه، تازه اون لباس زورو داره، من لباس مرد عنکبو
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 پوشين؟لباساتون رو هم توي خونه پدر بزرگ مي -
 بله، بله.

 برن؟کنن، کدوم ميبعد زورو و مرد عنکبوتي با هم بازي مي -
 ديش رو دارم، ديدم که با هم دوستن.با هم دوستن کالً، من سي

 ها دوستين؟شما هم تو بازي -
 بله.

 کيان اتاق و تختت چه شکليه؟ -
ر اتاقمم تنه. رو دتنه، من همه چيم بنتنه، فرشم هم بنتنه، بالشم هم بنم بنتنه، پتوم هلحافم بن

 «.تن رو دارمبن
 کنه؟کار مياي رو داشتما، بگم چيتييه بار جي»
 اوهوم بگو. -

ري داري، بعداً خودت ميدزده، خودت يه خونهکشه يا ماشيناشونو ميره خب يا آدما رو مثالً ميمي
، زني تو نقشه اسلحه فروشي، تو نقشه سلمونيزني تو نقشه شهربازي، ميلت بخواد ميرو نقشه خب، د

من يه بار زدم، رفتم شهربازي خب، بعد اونجا جلوش استخره، جلوش ساحله، زن و مرد لخت داره، رفتم 
جي، بعد خب، جي رو زدم تو آرپيتو ساحل زير آب، يه کوسه داشتش، فهميدم چي... اون گوله آرپي

اونجاش که چيز بود کوسهه رو کشتم، بعد خب، اونجا يه چيز خيلي خطرناکي بود، اين جوري خبب، مياد 
 خببب، يه کوسه اومده بود، سرشو باال کرده بود، دهنشم باز بود، خشک شده بود، مثالً اممم.

تور زني خب، هم واست موکنه، اين جوري رمز مياين جوري خب، آدما رو بزني پليس دنبالت مي
خببب، موتور اومد، از روش رفتم بعد باال يه هواپيما  ره اون ور، من يه بار رمز زدممياد، هم پليسه مي
 .«شد، افتاد تو آبمو برداشتم زدم به سر هواپيماهه، سقوط چيبود، تفنگمو... آرپي

 
 
 
 
 
 
 
 

 بردارند:هايي کاربري دارد که ترکيب سکس و خشونت را درساله هم از بازي 4آيسان 
 دوست داري؟ تربيشکدوم بازي رو از همه  -»
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هاس. تازه امير محمدم يه ساله 1، 9، 01ني کوچوال هم نيس، واسه يکي هس خيلي سخته، واسه ني
 حال بود. جنگي و داعش و اين چيزا بود. بازي داشت خيلي با

 ها پسرونه نيستن؟مگه اين -
مياد، خيلي  رم، مخصوصاً اونايي که خون از دماغشونهاي پسرونه رو هم دوس داخوب بعضي بازي

 مثالً شورت زنونه، تازه مرد بود طرف )با خنده(... .  شد عوض کرد،مي حاله. بعد کلي لباس داشتن که با
 کشتي؟هم مي آهان يعني بايد آدم -

 «.کشتممي اي بود، بايد هر دفعه يکي روآره مرحله

 
يتالي، هاي ديجراطي مقوله ارزشي مهم ديگري است که در بسياري از بازيگرايي افخشونت و خشونت

 اند:هاي آن سوي آب قابل مالحظهها و کارتونپويانمايي
هاي خويش به قرار ساله به تبع کاربري از محصوالت پرخاشگرانه، از پرخاشگري 4پارسا و کسري 

 اند:زير ياد کرده
 گيري؟ميهاي جنگي چي ياد از اين کارتون -»

 گيرم بجنگم.ياد مي
 با کي بجنگي؟ -

 با آدم بدا.
 جنگي؟چه جوري باهاشون مي -

 جنگم ديگه.حاال يه جوري مي
 بيني؟ها رو هم ميترفيلم بزرگ -

 آره.
 چه جوريه؟ -

 جنگيه، زامبي داره.
 بيني؟ترسي مينمي -

 نه.
 چرا جنگي دوست داري؟ -
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 آخه بزن بزنيه.
 دي؟تا حاال کسي رو ز -

 آره.
 کي؟ -

 اميرعلي.
 کيه؟اميرعلي  -

 پسر عمه مصوم.
 چند سالشه؟ -
 سالشه. 4
 چه جوري زديش؟ -

 کلشو گرفتم، پرتش کردم.
 چه کار کرد؟اون بعد  -

 گريه کرد.
 ناراحت شدي؟ -

 .«نه خير، گفتم به جهنم
 از همه دوست داري؟ تربيشکسري تو چه کارتوني رو  -»

 هاي نينجا.پشتالک
شه، تبديل به موشک زنه، سوار شهاب سنگ ميگلش رو دوست دارم، يه آدمي کلک ميجن

 کشن.ها رو ميرن اون آدم بدکنندش، بعد ميمي
 ها بجنگي و بکشي؟تو هم دوست داري مثل اون

کشه، اون آدم بزرگه ها رو ميزنه و آدمها رو ميآره، يه غولي هست که صداش بزرگه، کنترل
 است.هپشتالک
 تو دوست داري جاي اون غوله باشي؟ -

 کنم.آره، با دوستام بازيش رو مي
 کني؟اي؟ يعني چه کار ميچه بازي -

غوله و  شمکنم. من ميهاي نينجا رو تمرين ميپشتشم، الکهايي که تو پارکند، دوست ميبا بچه
 کنم.هم تنهايي بازي مي کنيم. تو خونههامون رو عوض ميکشم و بعد نقشها رو ميآدم

 کني؟هاي نينجا رو بازي ميپشتيعني تنهايي الک -
 «.آره
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هاي خشن تنها منحصر به پسران نيست و برخي از دختران هم پس الزم به ذکر است که انجام بازي
ردند. گميها توسط خودشان مند به بازسازي آنهاي پرخشونت، عالقهها و پويانمايياز تماشاي کارتون

 داشت:در همين ارتباط بيان مي ،ساله 4ماتياي 
 ... خوب دوست داشتي چي داشته باشي؟ -»

 دوست داشتم نانچيکو و خنجر داشته باشم.
 کردي؟داشتي، باهاشون چه کار ميها رو اگر واقعاً اين -

 «.کردم!باهاشون بازي مي

 مسابقات سرعت 

اي است. پسران هاي مبتني بر سرعت و مسابقهبازي 81نسل دهه سران هاي مورد عالقه پيکي از بازي
 تر به بازنمايي آن چه در کارتون شاهداي، با شيفتگي هر چه تمامهاي مسابقهبرداري از کارتونبا کپي

 پردازند.اند، ميآن بوده
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 داشتند:هاي خود در همين ارتباط بيان ميساله در مصاحبه 4رادين و پرهام 
 کني؟هايي ميرادين تو توي خونه چه بازي -»

 کنم.کنم، بعضي وقتا هم با خودم بازي ميبعضي وقتا ماشين بازي مي
 کني؟هايي ميچه خوب، با خودت چه بازي -

ه يه تصور کنم ککويين بشم و مثالً خوام خودم مکماشين بازي و حيوون بازي، اما بعضي وقتا مي
دوم الستيکامو عوض دوم و ميتونم برم، جاش مياي نميرم، اما يه منطقهرم و مييرقيب هم دارم، م

 .«رم تو پيست مساقبه )مسابقه(کنم و دوباره ميمي
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 کني؟ادراره بابات با چي خودت رو سرگرم مي -»
 با تبلت.

 کني؟با تبلت چه کارهايي مي -
 کنم.من يه عالمه بازي دانلود مي

 هايي؟چه بازي مثالً -
 بازي جنگي و شمشير بازي. تربيشکلش اف کلنز، مسابقه ماشين، 

 کني؟چه قدر با تبلت بازي مي -
 اش.همه

 کني؟يعني تمام مدتي که پيش پدرت در محل کارش هستي، داري تبلت بازي مي -
 آره.

 شي؟خسته نمي -
کنه داره قعين، اصالً آدم فکر نميهاش واهاش هيجان انگيزه، همه صحنهنه، چون که خيلي بازي

 کنه.بازي مي
 .«براي همين اگه خسته هم باشم، دوست دارم باز هم بازي کنم

 گیتار بازی

 
 
 
 
 
 
 



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 019

بسياري از الگوهاي مورد عالقه کودکان، خاصه الگوهاي مؤنث، عاليق موسيقيايي داشته، با آالت و 
گردند و کاربران خردسال نيز با عالقه ها ظاهر ميييها و پويانماادوات موسيقي نظير گيتار در کارتون

 اند. آيند که در الگوي مطلوب طبعشان ديدهيافتن به آنان، در صدد انجام کاري برمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي خارجي ياد از عاليق خود به نواختن گيتار و يا خواندن آهنگ ،ساله 4ي و پارميدا شايان و روژينا
 ير در سبک زندگي اولياي آنان وجود نداشته است:اند که موارد اخکرده
 شايان تبلت داري؟ -»

 (.)تکان دادن سر به معناي آره
 مال خودته؟ -

 (.)تکان دادن سر به معناي آره
 کني؟چه کارهايي با تبلتت مي -

 کنم باهاش... اممممم مثلللالً... همين.يه ذره بازي مي
 کني؟فقط با اون بازي مي -

 (.دادن سر به معناي آره)تکان 
 کني؟چي بازي مي -

 يه دونه بازي دارم.
 اسم بازيت چيه؟ -

 دونم.)فکر کردن( نمي
 خوب بازيش چه جوريه؟ -

 )بعد از يک مکث خيلي طوالني( مثالً اممم گيتار بازيه.
 زني؟يعني با اون گيتار مي -
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 اوهوم.
 گيتار دوست داري؟ -

 («.)تکان دادن سر به معناي آره
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؟هايي داريخوب چه بازي -»

 .روژينا: يه فيلم السا و آنام دارم
 خونم.پارميدا: فيلمشو ندارم، آهنگشو خودم مي

 روژينا: من که آهنگش رو بلدم تا آااخر بخونم.
 بخونين ببينم. -

 Larryپارميدا: 
 روژينا: نههه.

 با هم بخونين. 0،2،4 -
شه، اولش السا ناراحته، بعدش آخ اون وسطاش خوشحال مي، larry go روژينا: بابا اولش نبايد بگي

صر رو اندازه پايين، بعد وقتي قکنه هوا، بعد اون لنگه دستکششو ميره دستکششو پرت ميبعدش مي
کنه از قصر بيرون تاجشو، بعدش با يخش برا خودش لباس کنه، بعد پرت ميسازه، تا چشم نگا ميمي
ره تو قصرش تو تراسش آخرين آهنگشو بافه موهاشو، بعدش ميکنه، مياشو خراب ميسازه، بعد موهمي
 «.بندهخونه، در رو ميمي
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 تهیه دابسمش

ا، واجد هها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونهاي ارتباطي جديد در کنار عرضه بازياز آنجا که فناوري
هاي ارتباطي جديد در کاربر فناوري 81نسل دهه کودکان امکانات گسترده ديگري هم هستند، برخي از 

ها يا ساخت برداري فناورياند که آنان از امکانات عکس و فيلمهاي خود خاطرنشان ساختهمصاحبه
 اند.ها و خوانندگي خود روي فضاي مجازي سود بردهدابسمش و يا گذاشتن تصاوير، کليپ

هاي ارتباطي جديد را به خود مصاديقي از کاربري از فناوري هايساله در مصاحبه 4احسان و آويناي 
 اند:نمايش نهاده

  ؟بگيري م بلديه فيلمعکس و  -»

 .آره
  گيري؟ايي فيلم يا عکس ميهاز چه چيز -

 .. .وقتي تولدم بود. من از تولدم فيلم گرفتم. مثالً
 شه گرفت؟اي نميچيزه ديگه -

 .باتم دارهشه گرفت، رشه، همه چي ميچرا مي
 يعني چي؟ -

 .من يه ربات نصب کردم تو تبلتم
 کنه؟کار ميه شه توضيح بدي ربات چمي -

 تونم کنترلش کنم با تبلتم.تونم برم تعميرش کنم. ميجنگه، ميمثالً با دشمناش مي
 رباتت چيه؟ -

 .اسمش رو گذاشتم آتيوس
 آتيوس يعني چي؟ -

هم  ،شنهم ربات مي ،هاارجيه، فيلمش رو ديدم که رباتولي فيلمش خ ،آتيوس رو فيلمش رو ديدم
 .«شنماشين مي

 
 
 
 
 
 
 
  دي؟آوينا خانم، تو با تبلتت آهنگ هم گوش مي -»

 آره. اينم تو تبلتمه، زومبا رقصيه.
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 هست؟ زومبا رقصيدن چه شکلي -

  چرخي. کني، بعد يه دور ميپري، بعد اين جوري مييعني اين جوريه، بعد مي
  خوب فيلم زومبا رو بذار، خودت هم با اون انجام بده. -

  تو هم بيا.
 باشه.  -

 (... .رقصندکنم، تو هم بکن )تقليد از حرکات افرادي که زومبا ميهرکاري من مي
 ببين يه عالمه هم دابسمش دارم.

 دابسمش يعني چي؟ -
 دابسمش دارم ديگه.

 شه بهم ياد بدي يعني چي؟مي -
 رقصن ديگه. يهندي م

 خودت دابسمش درست کردي؟ تنها تنهايي؟ -
 .آبجي کنارم بود

 دابسمش چه طوري هست؟ -
 ذاري تو تلگراما.سازي و ميزني و دابسمش رو ميدابسمش رو مي

 ذاري تلگرام. آهان، اداشو در مياري، مي -
 آره.

 دید؟ی خودتون رو به من نشون میهادابسمش -

ايش هآره )آوينا تعداد خيلي زيادي دابسمش داشت که به من نشان داد، او در ضمن نمايش دابسمش
 کرد(.هاي آنان را پيش خودش تکرار ميبه من، حرف

 گذاريد.هاتون رو توي تلگرام ميسمشگفتي داب -
 «.آره
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 زامبی بازی 

ها با موارد ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتوندر جريان کاربري خود از بازي 81نسل دهه کودکان 
گردند که با وجود ترسناک بودنشان، کودکان به هاي زامبي )مرده متحرک( مواجه ميمتعددي از بازي

ستند، هاي زامبي هتر پسران کاربر بازيکنند. البته اگر چه بيشها را دنبال ميي خود آنسبب کنجکاو
هاي زامبي با موارد مورد عالقه داري با مخلوط کردن مضمون بازياما دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه

 امبيهاي زدر عمل دختران نيز مجذوب بازي -نظير عاشق شدن زامبي به يک دختر زميني–دختران 
 گردند.ها مياند و پيگير آنشده

 
 

  
 
 
 

 اند:هاي خود از همين معنا به قرار زير ياد کردهساله در مصاحبه 4آريا و کيان 
 کنيد؟مي هاييهاي خودت چه بازيبا دوست -»

 کنيم با دزد و پليس. مي زامبي بازي
 زامبي بازي چه طوريه؟ -

 ه بخورتمون، ما بايد فرار کنيم.افته دنبالمون کمي شه زامبي،مي يکي
 اين بازي رو از کي ياد گرفتي؟ -

 خوره. مي د ما روميا وگرنه زامبي ،از دوستم ياد گرفتم. بايد بدوييم
 دزد و پليس چه طوريه؟ -

 مياد دنبالمون. افتهمي پليسشه دزد، يه بار من شدم دزد، بعد مي يکي
 اين بازي رو از کجا ياد گرفتي؟ -

 .«د گرفتمخودم يا
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 کارتون زامبي رو ديدي؟کيان تو  -»
 کنيم.آره. بازي زامبي رو هم مي

 هست؟ چه طوربازيش  -
هايش را معلق کند، دستهايش را باز و بسته ميها رو درمياره، اين جوري )چشمدوستم اداي زامبي

 نگه داشته، دهانش باز و سرش را کج کرده است(.
 ودکه؟دوستت توي مهد ک -

 ي بابا بزرگمه. اون دوستم اسمش رهامه.نه، خونه
 کني؟ها رو در مياره، بعد شما چه کار مياداي زامبي -

 افته.زنمش، ميمنم بوووم بوووم، مي
 زنيش؟مي -

 .«شمميره، خودم زامبي ميزنم، ميزنمش زمين، بهش الکي چاقو ميآره مي
 
 
 
 
 
 

 

 جادو بازی

هاي ديجيتالي، حول محور جادو، طلسم و جادوگران هستند، تمهيد ظريفي در بازيهايي که طرح بازي
روند، زيرا جادو نظير دين، با ماوراءالطبيعه گره خورده است و اگر چه ها به شمار ميها و پويانماييکارتون

گذشت چند سال،  ها در عمل حشر و نشر دارند، اما پس ازبا آن 1کودکان در بازي با جادوگران سياه و سفيد

 يرند.گبعد از رسيدن به تفکر انتزاعي، با خرافه ديدن جادو، به سادگي خرافه بودن دين را نيز نتيجه مي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 هاي مثبت هستند.آميز و جادوگران سفيد واجد نقشهاي شرارتشجادوگران سياه ايفاگر نق .0
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هاي جادوگري سخن به ميان هاي خود از کاربري از بازيساله، در مصاحبه 4ساله و آالي  0محياي 
 اند:آورده
 داري؟ هايي رو دوستمحيا خانم تو چه کارتون -»

 هاي محافظ جنگل.السا، موآنا، باب اسفنجي با خرس
 از همشون کدوم رو دوست داري؟ تربيش -

 دوست دارم. من السام.  تربيشالسا رو از همه 
 تو السا هستي؟ -

 آره. 
 چه جوري مثل السا هستي؟ -

 زنم. تونم همه رو يخ بزنم، هر کي اذيتم کنه رو يخ ميام، ميمن قوي
 زني؟يخ ميبا چي  -

آورد که رويش هايش را ميرود از داخل کمدش جعبه مداد شمعيميزنم، صب کن )با دستام يخ مي
 عکس السا و آنا هست(.

کنم، بعد با هم خواهر زنه، بعد من خوبش مياين منم. اين دوستمه، اسمش آناست. دوستم يخ مي
 دم. شکستش ميخواد منو بکشه، ولي من شيم. بعد يه آقاهه هست، ميمي

 دي؟چه جوري شکستش مي -
 کنم. يخيش مي

 آنا چه طوريه؟ -
 م.تونتونه کسي رو يخي کنه، ولي من ميآنا خيلي چرته. هيچ کاري بلد نيست بکنه، نمي

 يعني اگه کسي بلد نباشه اين کارها رو بکنه، به درد نخوره؟ -
 آره ديگه. 

 پس يعني تو بهتر از آنا هستي؟ -
 م. مجي کنم، لباسمو يخي کنتونم اجيباسم آبيه، خوشگله، موهامم قشنگه، بافتست. ميآره، من ل

 اآلن که موهات کوتاهه؟ -
 نههههه! الکي خب! من که شبيهش نيستم، الکي شبيهشم. 

 ولي دوست داري شبيه اون باشي! -
 است. ي السآره. لباساي قشنگ بپوشم، موهامو خوشگل کنم. يه بازي تو گوشي آبجيم هست، باز

 بازيش چه جوريه؟ -
ترش کنيم، ولي بيشريم يه مرحله ديگه، موهامونو قشنگ ميکنيم يه عالمه. بعدش ميآرايش مي

 قفله. بايد انقد بازي کنيم تا قفال باز بشن، بتونيم مو برداريم يا لباس. 
 کني؟لباس هم براش عوض مي -
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بهت امتياز  ترتر بشه، بيشراش، هر چي خوشگلکنيم بآره، لباساشم خيلي قشنگه. لباس عوض مي
 «. تري رو باز کنيتوني قفالي بيشده، بعد ميمي

 
 
 
 
 
 
 
 آال خانم، عروسک چي داري؟ -»

شه باهاش دوخت. ، ميتک شاخ خيلي دارم. يه چرخ خياطي دارم که نخ واقعي داره. پارچه هم داره
 دونم اسماشون چيه!نمي کلي عروسک باربي دارم. اون قدر دارم که

 کني؟مي هاييهاي خودت چه بازيبا باربي -
 کنم يا بازي جادوگري.مي هام يا بازي جنگيبا باربي

 مثالً چه جوري؟ -

 .1«زننمي مثالً دشمناشون رو برمشون، بعدمي کنمشون. پيتکو پيتکومي مثالً سوار اسب

                                                           
ها، مفاهيم ديني نظير حجاب، مسجد و حتي ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونزمان با نفي غيرمستقيم دين در بازيهم .0

 گردند.طرح ميمهري مواجه شده، به شکلي نامناسب و مبتني بر نفي و انکار مها با بيخدا، در اين محصول
 هاي ديجيتالي مطرح شده،در بعضي از بازيبرخي از کودکان در مصاحبه خويش انعکاس دهنده مفاهيمي از حجاب هستند که 

 اند:افراد محجبه را شبيه يک روح پليد، زامبي يا ديو ترسيم کرده
 

 
 

 اند:دار شدهنسبت به حجاب مسألهسالگي خودشان،  4و  5هاي ديجتيالي، در سن يسنا و ساريناي کاربر رسانه
 يسنا جان حجاب رو دوست داري؟ -»

 آره. 
 اآلن روسري سرت نيست؟ پس چرا -

 «.چون پسر اينجا نيست، ولي دختري که با هيکل نيست، حجاب داره
 اِ چرا اين خانوم دکتره مقنعه سرش نيست. -»

 روسري نداشته!
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  وسري دارن؟ريم دکتر، خانوم دکترا رخوب چرا، ما مي - 

بنديم، کنه، موهاش نريزه، مثل ما که تو مهد کودک، لچک ميخواد اين طوري باشه که عرق ميهاس، ميدکترش برا بچه
 «.ريزهموهامون مي

 داري؟ فرق سيندرال چقدر با اآلن -»
 نيستم. من ولي خوشگله، خيلي، سيندرال

 نيستي؟ تو خوشگل چرا -
 دارم.سفيد ن و پوست طاليي موهاي من
 کني؟ سرت روسري که داري دوست آزيتا تري، راستيخوشگل از سيندرال خيلي تو نظرم به ولي -

 ندارم. دوست اصالً نه،
 نداري؟ دوست چرا -

 «.نيست سرش روسري سيندرال چون
ه به جايي هايي کککند که در روند بازي بايد براي کشتن خوساله نيز از عاليق وافر خود به بازي انگري بيردز ياد مي 4آرش 

 برند، آنجا را تخريب کند:شبيه مسجد پناه مي
 خاله دو تا بازي جديد ريختم. » 
 هايي؟چه بازي -

 دونم. ماشينيه.يکي انگري برده، اون يکي رو نمي

 
 انگري بيردز رو دوست داري؟ -

 «.آره، خيلي
ش هاي جديد از دين و ديانت را به نمايني کاربر فناوريگيري کودکان پيش دبستاساله هم مصداق ديگري از فاصله 5سونياي 

 گذارند.مي
ت گفت که باربي را بيشتر از خدا دوساي که با سونيا، در مهد کودک صورت پذيرفت، سونيا از اين مسأله سخن ميدر مصاحبه

 شت: دااي داشت. مادر سونيا بيان ميگر در همين ارتباط با مادر سونيا مصاحبهدارد. پژوهش
خواهم او را براي کوتاه کردن هاي اون هست تا حدي که وقتي من ميدختر من به شدت تحت تأثير عروسک باربي و کارتون»

خوام موهام مثل باربي بلند باشه! به عالوه گويد، من ميموهايش به آرايشگاه ببرم، حاضر به آمدن به آرايشگاه نيست و مي
 ره.گويد، مامان من رو به آرايشگاهي ببر که باربي اونجا ميها به من ميسونيا بعضي از وقت
برم، با اصرار از من رسد و وقتي او را با خودم بيرون ميداد، سونيا جديداً خيلي به سر و وضع خودش ميمادر سونيا ادامه مي

ر اکثر اوقات در خانه، وسايل آرايشي خواهد که براي او هم لوازم آرايشي مانند رژ لب و نظاير آن را بخرم. در ضمن سونيا دمي
گويد، بيا بنشين تو ها هم سونيا به من ميکند. بعضي از وقتهايش را آرايش ميدارد و هم خودش و هم عروسکمن را برمي

 را آرايش کنم.
خودش  ا را به اتاقهآورد و آنيکي از تفريحات مهم سونيا و دوستانش هم همين آرايشگري است. سونيا دوستانش را به خانه مي

 خواهيم آرايشگري کنيم، لطفاً کسي مزاحم ما نشود.گويد، ما ميبرد و به ما ميمي
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ه ب ،هم در مصاحبه خودشان از طلسم شدن و شکسته شدن طلسم ساله 5/4ساله و ساراي  4ميناي 
 اند:شرح زير ياد کرده

 دوست داري؟ تربيشکدوم کارتون رو از همه  -»
 اووم، کارتون ديو و دلبر.

 چرا اين کارتون رو دوست داري؟ -
 م.ت اصلي داستان( رو خيلي دوست دارمن بل )شخصي

 ؟چه چيز بل برات جذاب هست -
 .عاشق خودش کنه که طلسم رو بشکنه ار زردش و اين که تونست ديو رودلباس پف

                                                           
ه اي، حاال اگر به گوشش برسد کگويد: تو اين دختر را قرتي بارآوردهبرد و ميپدر سونيا با ديدن اين وضع، من را زيرسوال مي

 «.دانم چه غوغايي در خانه به پا خواهد شددارم، نمي گويد، من باربي را از خدا بيشتر دوستسونيا مي

 
کنند و تحقق لذّات انساني، محور اصلي نظام گرايي جاي خدا را پر ميباکنار رفتن دين در نظام ارزشي غرب، انسان و انسان

 گردد.فرهنگي غرب مي
دانست، تنها خود را تکاليف الهي خويش ميدر حالت اخير، انسان غربي به جاي انسان خدامداري که خود را مکلف به اداي 

 هاي وي قرار گيرند، با خشونت و پرخاشجوييداند و بالطبع در برابر موانعي که در سر راه لذّتمکلف به تحقق لذّات خويش مي
 برخورد خواهد کرد.
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 چه جوري تونست ديو رو عاشق خودش کنه که طلسم رو بشکنه؟ -
 ديدش، عاشقش شد.رقصيد. ديوم که خوند و مياووم همش آهنگ مي

 رقصيد، ديو عاشقش شد؟خوند و مييعني فقط چون آهنگ مي -
 کرد. هاي کارتون( خيلي خوب رفتار مي)شخصيت نه با قوري و نلبکي و ساعتم

 کنه، عاشقش شد.ا هم خوب رفتار ميهديدش که با اونديو مي
 دوست داري؟ تربيشکه اين طور، خوب کدام قسمت کارتون ديو و دلبر رو از همه  -

ودن که بهمونجا که فقط يه گلبرگ مونده بود که عمر ديو تموم بشه و مردم به قصر ديو حمله کرده 
بديل تيپ تي خوشبکشنش، همون موقع بل اومد روي بالکن و ديو رو بوسيد، بعد ديو به يه شاهزاده

 شد، بعد اونم بل رو بوسيد، بعدش با هم عروسي کردن.
 يعني اول همديگه رو بوسيدن، بعد با هم ازدواج کردن؟ -

 .«آره ديگه
 ني؟ کمي خوب سارا خانم، بگو ديگه چه کارتوني نگاه -»

 يه دونه ديگه هست، اسمش باربي و درياچه قو اِ. من خيلي دوسش دارم. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 چرا خيلي دوستش داري؟  -
 فروشه به مردم. يه روز توي جنگل يه اسب تک شاخ، ميکنهمي يک پرنسس توش نون درست

شه، يم با يه شاهزاده دوستشه مي ره، به قو تبديلمي اين که آفتاب شه، بعد ازمي بينه، بعد طلسممي
همه جا  شه،مي کنن، بعد که طلسم شکستهمي شکنن و بعد با هم عروسيمي با کمک دادن طلسم رو

 شه. مي سبز
 کنن؟ مي شن، بعدش با هم ازدواجمي به نظرت هر دختر و پسري که با هم دوست -

 .«آره، مثل پرنسس و شاهزاده ديگه
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 های رقص و بالهسعالقه به رقص و رفتن به كال
 (.ساله 0 اميرعطا،« )برد( تا با دخترا بلقصمدوس دارم بزرگ شدم )دستش را باال مي»

هاي هاي خويش با اشاره به آموزشساله، در مصاحبه 5/4ي و کيميا ساله و مليکا 4 و پارمين افسانه
 اند:بيان داشتهاند، چنين هاي جديد دريافت داشتهغيرمستقيمي که از محتويات فناوري

 رقصي؟ کني قشنگ نميچرا فکر مي ،رقصيقشنگ ميکه افسانه تو ...  -»
 ا ردي سيندرالن لحظه سياهمافسانه در تونم برقصم )ولي مث سيندرال نمي ،بلدم برقصم خاله

 «.(کرد رقصيدن او شروع بهخودش نيز مثل  د،رقصميسيندرال قسمتي که  درگذاشت و 
 دي باله برقصي؟... تو هم بل -»

کردم، يه چيزي هم دارم، اين من از جلسه اول، خب عالي بودم، بعد مثالً پز يک )حرکت باله( مي
 جوريه، بعد پز يکم اين جوريه. 

 بيني؟ها رو هم ميبالرين آفرين که اين قدر خوب بلدي. پارمين تو کارتون -
 آره. 

 چه کارتوني؟ -
 م.شکرد، منم مثل اون ميها، يه باربي بود، خب رقص باله ميههاشو ديدم، خودم نيکي از کارتون

 خواي مثل باربي برقصي؟يعني بزرگ شدي، مي -
ي ذاري باال اين جورگفتم، پاتو ميذاشتي، اين حرکتي که اآلن مياوهوم، بايد پاتو اين جوري مي

 زند(.)کودک به انجام نمايشي حرکات باله دست مي
 ياد گرفتي؟ها رو از کي اين -

 از باربي.
 رقصه؟باربي چه جوري باله مي -

 اين جوري.
 باربي رو چه قدر دوست داري؟ -

 .«رقصهيه عالمه دوسش دارم، اين قدر خوب باله مي
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 ري؟مليکا تو کالسي هم مي -»
 يعني کالس نقاشي و زبان و اينا.

 ري؟هايي ميآره عزيزم، چه کالس -
 رم.مي اآلن کالس رقص باله

 چرا؟ -
 که بتونم مثل خارجيا باله برقصم.

 ها برقصي؟خواي مثل خارجيپس مي -
 «.چرخنخورن، ميرقصن، پيچ ميآره ديگه، اونا همش باله مي

 اون پسره توي کارتون کي هست؟ -»
 خواد ازدواج کنه باهاش.دوست آنا، همون که مي

 تو هم دوستي داري که پسر باشه؟ -
 دارم.آره، يه دونه 

 چه جوري با اون دوست شدي؟ -
 با دوست مامانم مياد خونمون.

 هم سن خودته؟ -
 اوووم، فکر کنم.

 کنين؟با هم بازي مي -
 کنيم.آره بازي مي

 کنيد؟چي بازي مي -
 رقصيم با هم.مي
 رقصيد؟دوتايي با هم مي -

 .«رقصيم، اين جوري...گيريم، ميميآره! دست همديگه رو 
 ويسد:نشر نشده( در همين ارتباط در کتاب زندگي از افق ديد باربي، برتز و السا ميمنطقي )منت

ساله، از آنان پرسيده شد،  4-4در مصاحبه اعضاي گروه تحقيق با جمعي از کودکان پيش دبستاني »
به احهاي کاربران مصشما دوست داريد وقتي بزرگ شديد، کدام يک از کارهاي باربي را انجام دهيد، پاسخ

 شده، به وضوح داللت بر اخذ سبک زندگي توسط دختران پيش دبستاني از باربي دارند:
 ساله(. 4)دختر  ه بپوشم، برم تو قصر طاليي برقصمکفشاي بال

دوست دارم بزرگ شدم، مثل باربي باشم، چون مي خوام لباسا وکفشاي خوشگل داشته باشم و باله 
 ساله(. 0برقصم )دختر 

 ساله(. 5کنم، کفش باله داشته باشم و برقصم )دختر  دوست دارم آرايش
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دوست دارم قيافم مثل باربي باشه، لباساشو بپوشم، تاج بزارم سرم، کفششو بپوشم و آواز بخونم )دختر 
 ساله(. 5

دوست دارم بزرگ شدم مثل باربي کفش باله بپوشم و بال داشته باشم، برقصم، برم خريد و لباساي 
 «.ساله( 4خوشگل بپوشم )دختر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سل دهه نها، در عمل کودکان هاي نظير باربي، برتز، السا و مانند آنکاربري گسترده کودکان از الگو
سازد که کودکان هم قيدي زن )و مرد( مواجه ميبرهنگي و بيرا با موارد جديدي نظير پذيرش نيمه 81

هاي رفتاري هاي رفتاري اخير، از الگوه با قبول الگورسند کتحت تأثير اين مسأله، به تدريج به جايي مي
 گردند.موجود در فرهنگ بومي خودشان دور افتاده و به نوعي دچار گسست فرهنگي مي

 :استها عيان گفته، در آنهاي پيشاي از تبليغات باربي، برتز و السا است که ويژگيتصاوير زير نمونه
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 بازیعالقه به آرایش 

ديد هاي جهاي دختران هست که در اختيار کودکان کاربر فناوريترين بازيهاي آرايشي، از محبوببازي
اي را که از الگو در اختيار آنان قرار شوند که چهرهگيرد. دختران در اين بازي گاهي تشويق ميقرار مي

هاي انجام شده، به تصاوير ارايه شده گيرد، آرايش کرده، آن را سيو کنند تا ديگران با مشاهده آرايشمي
 امتياز بدهند و در نهايت فردي را به عنوان برنده نهايي انتخاب کنند. 

 
 
 
 
 
 

 
هاي آرايشي وي ياد هاي خواهر کوچکش از بازيدر توصيف بازي ،ساله 4ياسمن، خواهر عسل 

 کرد:مي
 شه در مورد عسل چند تا سوال ازت بپرسم؟ياسمن جان، مي -»
 آره، حتماً. 
 ممنون عزيزم. خوب عسل تبلت داره؟ -
 نه. 
 ؟چه طورتو  -

 من دارم.
 کنه؟عسل با تبلت شما بازي مي -

 آره.
 کنه؟هايي ميخوب عسل چه بازي -
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 بازي نقاشي و باربي و پيشي. 
 دوست داره؟ تربيشکدومشون رو  -
 باربيش رو. 
 کنه؟با باربيش چه کار مي -
 شاپ و اين جور چيزا.ره کافيکنه و ميآرايش مي 
 دوست داره؟ تربيشعسل کدوم قسمتش رو  -
 کنه.کنه و پوستش رو درست مياون جايي که آرايش مي 
 زنه؟آهان، بعد به گوشي مامان و بابات هم دست مي-

 آره.
 کنه؟ بازي دارن توش؟خوب با گوشي مامان و بابات چه کار مي -
 «.گيرهبينه و عکس ميساي مامان و بابام رو ميره عکنه بازي ندارن، فقط مي 

 
 
 
 
 
 
 

ها در زندگي هاي آرايشي خود و انعکاس اين بازيهاي خود از بازيساله، در مصاحبه 4زهرا و نيوشاي 
 اند:واقعيشان به شرح زير ياد کرده

 بازي داري تو تبلتت؟ -»
 آره.

 هايي داري؟چه بازي -
 مثالً باربي دارم.

 ه؟چه جوري -
 .«تونم سيو کنمگيرن، منم ميره، ازش عکس ميکنم، بعد راه ميکنم، آرايشش ميخوشگلش مي

 نيوشا، تو باربيت چه جوريه؟ -»
کنم، به بابام گفتم براي اش آرايشش مييه عالمه لباس و لوازم آرايش داره، ميز آرايش هم داره، همه

 .ردنممنم ميز توالت باربي رو بگيره، من عاشق آرايش ک
 خواي چه کاره بشي؟بزرگ شدي مي -

 خوام آرايشگر بشم، همه رو آرايش کنم.مي
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 بلدي؟ -
 کنم.آره، مامان بابام رو هم آرايش مي

 کي بهت ياد داده؟
 خودم ياد گرفتم.

 چه جوري؟ -
 «.مامانم هم کمکم کرده 

 گراییاستقبال از مدگرایی مفرط و برهنه

هاي غربي در عمل مروج مدگرايي افراطي، آرايش، ها و کارتونپويانماييهاي ديجيتالي، بسياري از بازي
 گرايي و روابط نزديک دو جنس هستند. رقص، برهنه

 اند:ساله، در مصاحبه خود از مدگرايي خودشان به شرح زير ياد کرده 5ياس و مبيناي 
 هايي داري؟چه بازي -»

 دکتر بازي.وستي، ياس: بازي پوني، موسيقي، د
 هاي قشنگ داريم، آرايشيه. ينا: بازيمب
 يه مبينا؟چه طوربازي آرايشيت  -

 حال. يه جور با
 دوست داري خودت هم آرايش کني؟ -

 اي يا بنفش باشه.خواد مثه دختره تو بازي مبينا، موهام سورمهياس: من دلم مي
 چرا اين جوري؟ -

 . «شم اين شکليياس: آخه خوشگل مي
 داشتند:ساله هم در توصيف رفتار دخترشان بيان مي 4مه و غزل طاساله، ف 5مادر پري 

نو شه، کل اسپري مها ميکشه، عين عفريتهزنه، لباشو تا زيرچونش ميره رژلب ميگاهي پري مي»
خالي کرده بود رو فرش يا کل قوطي ژل مو رو زده بود به سرش. براي لباس پوشيدن هم پدرمو در 

 «.ده. خالصه خيلي مشکل دارم باهاشري ميمياره، به هر لباسي يه گي
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شه، گيرم ازش که براش شرّ درست نتر که بشه به سن تکليف برسه، گوشيمو ميحاال فاطمه بزرگ»
ده برا خريد و مدل لباس و اآلن که داريم کاراي عروسي و ولي فعالً نه، تازه اون به ما هم مشاوره مي

ديم، اون برا همه چي اطالعات داره، لباس چي مده، سرويس عروسي جهاز دختر بزرگم رو انجام مي
 باشه، خالصه اينا. چه طورچي بهتره، فيلم عروسيش 

 فهمه؟دونه و ميها رو از کجا ميفاطمه اين -

دم براي همين همون قبليه خوب بود برام. اين زنم، تلفن جواب ميواال من کالً با گوشي زنگ مي
 «.ن شده ماس ماسک دست فاطمهگوشي جديد من اآل

اونا همش تو کار لباس و فشن شو و مدلينگ و اينا هستن، غزلم هم اونا رو خيلي دوست داره، »... 
گه طراح هم به اين جور چيزا خيلي عالقه داره، اآلن ازش بپرسيد دوست داري چه کاره بشي يا مي

 ش هستن تو اينستاگرام.هاي لوازم آرايلباس يا آرايشگر يا از اين تبليغ کننده
 گن!بالگر بهشون مي -

خواد شغلش اون خواد شغلش اين بشه، آخر الزمانه، بچه شش ساله از يه خانواده مذهبي، ميآره، مي
 «.باشه چي بگم

 
 

 

 

 

 

 

 

 ازدواج بازی 
ين شوند که اهاي دخترانه به ازدواج منجر ميها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونتعداد معدودي از بازي

اي همسأله به دليل عاليق عميق دختران به تشکيل کانون خانوادگي، مورد توجه آنان واقع شده، در بازي
 يابد. آنان رسوخ مي

 ساله در مصاحبه خود از ازدواج بازي به قرار زير ياد کرده است: 5بهار 
 د؟کنيهايي ميچه بازي تربيشکنيد، وقتي تو و دني با هم بازي مي -»

کنم... ولي خيلي دوست دارم خونه بازي من اسباب بازي نميارم، همين جوري خالي ميام بازي مي
 کنيم.
 خونه بازي بازيش چه طوري هست؟ -

 يعني مثل کارتونا من موهام بلند بشه، لباس پفي بپوشم و من و دني تو خونمون با هم زندگي کنيم.
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 خواي با دني زندگي کني؟يعني مي -
 «کنن ديگه!همه کارتونا مثل گيسو کمند، اون پرنسسا با يکي ازدواج ميچون تو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 های غربی )مانند جشن كریسمس و هالووین(استقبال از سنت

، هايي نظير هالووين، ولنتاينهاي ديجيتالي، با کاربري از بازيکاربر بازي 81نسل دهه کودکان برخي از 
طور برخي از کودکان اند. همينمند شدهها عالقهدارند که به اين سنتها، اظهار ميکريسمس و مانند آن

اند، از شرم و حياي ها بودهها شاهد آنها و کارتونبا مالحظه موارد غيراخالقي که در بعضي از بازي
 اند.معمولشان کاسته و يا آن را کنار نهاده

 
 
 
 
 
 

 

هايي نظير هالووين، تالي، با کاربري از بازيهاي ديجيکاربر بازي 81نسل دهه کودکان برخي از 
 اند. مند شدهها عالقهدارند که به اين سنتها، اظهار ميولنتاين، کريسمس و مانند آن

 ارند:دساله در مصاحبه خود درباره آشنايي خود با کريسمس چنين بيان مي 4مريم و محمدعلي آسانا، 
 هاي خوبي کرد؟السا ديگه چه کار -»

 ردم شهرش کمک کرد... آخه اون ملکه هم بود.به م
 چه کمکي؟  -

 شهر رو تو کريسمس براشون خوشگل کرد... باهاشون مهربوني کرد.
 دوني کريسمس چيه؟تو مي -
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ذارن... ها کادو ميکنن... پايين درختآره... جشنه. همه جا برف مياد... درخت کريسمس درست مي
 ها. نوئل... از اين چيزذارن... بابا تو جوراب کادو مي

 ها رو کي بهت گفته و از کجا ياد گرفتي؟اين چيز -
 ها ديدم.هيشکي نگفته... تو فيلم

 گيرن؟ميدوني چرا جشن مي -
 چون سال نو شروع شده. 

 ها با ما فرق داره؟چرا جشن سال نو اون -
 ان. ها خارجيخب چون اون

 دوني که اسم جشن ما چيه؟مي -
 ... .عيد

 دوني؟اسمشو نمي -
 عيده ديگه. 

 اسمش نوروزه. -
 دونستم. آهان... آره... مي

 تره يا کريسمس؟نوروز قشنگ -
 کريسمس. 

 چرا؟ -
 دونم خيلي.خب... اومممم... نمي

 گذره؟ها خوش ميبه آدم تربيشبهتره چون  -
بندن... همه جا خوشگل ها رو چراغ ميها و خيابوني خونهده که همهها نشون ميخب... مثالً تو فيلم

 شه. مي
 السا توي کريسمس چي کار کرد که شهرش خوشگل شد؟ -

ي مردم اومدن بيرون... ها گل زد... همهها گل زد... به کالسکههمه جا رو گل زد... به گردن گوزن
 ها رقصيدن... آهنگ خوندن.روي يخ

 ها خوشت اومد؟تو از اين چيز -
 ده آخه. يلي حال ميبله، خ

 گذره اصالً؟خوب توي عيد نوروز خودمون بهت خوش نمي -
 نه.
 چرا؟ -

 ها است فقط. اش مهمون و اينهمه
 گذره؟اين رو دوست نداري و بهت خوش نمي -
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 تر نيست؟خب به جاش رقص و جشن باشه خوب
 به نظر تو بهتره؟ -

 بله.
 عيد دوست دارن؟ از تربيشهات هم مثل تو کريسمس رو دوست -

دوست داشته باشن... راستش تا  تربيشعيد رو دوست دارن... ولي... اوممم... فکر کنم کريسمس رو 
 . «ذارههاشو مياره، افه ميذارن... عکسحاال ازشون نپرسيدم... ولي يه دوست دارم، درخت کريسمس مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 کنه؟ مي ... گفتي ملکه چه کار -»

 گيره واسشون.مي کنه، جشنمي کنن، السا هم به مردم کمکمي عتخوب همه ازش اطا
 چه جشني براي مردمش گرفته؟  -

 کريسمس که شد، يه عالمه غذا و شيريني درست کرد.
 کريسمس يعني چي؟ -

 کنن، بابانوئل هم واسه همه کادومي دن، درخت کريسمس درستمي عيد خارجياس که بهم کادو
 خره.مي

 از کجا ياد گرفتي؟  ها روتو اين -
 تو کارتونا ديدم. 

 ها؟ به نظرت جشن سال نوي ما بهتره يا اون -
 خب معلومه اونا. 

 چرا؟  -
 ره. گذمي مونه، خيلي خوشمي رقصن، مثل عروسيمي دن،مي تره، بهم کادوآخه جشنشون قشنگ

 گذره؟ نمي توي عيد نوروز خودمون بهت خوش -
 نه زياد. 

 چرا؟  -
 د خونمون يا بايد بريم خونه يکي ديگه. ميا مونهمش مه
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 ها هم همين طورين ديگه، خودت گفتي مهموني دارن؟ خوب اون -
  «.ترهآره، ولي مهموني اونا قشنگ

 گرينچ رو ديدم.»

 خوب داستانش چيه؟ -

وسايله  ره هر چيکنه، بعدش اون موقع ميجشن کريسمسه داستانش. اين خودشو شکل بابا نويل مي
ي بينه همهاي دزدي کنه، ميره از يه خونهذاره توي خونه خودش، بعدش اون موقع ميداره، ميورمي

کنه....اوووومممم....ديگه بقيشو يادم برقاش روشنه و مهمون داره، بعدش اون موقع سگه هاپ هاپ مي
 نمياد.

 جشن کريسمس چيه؟ -

 .«گيرنشه، مييه جشنيه که خارجيا وقتي عيد مي

 نويسد:مي« 1سالن آرايش حيوانات براي جشن هالووين»در توصيف بازي هم ساله  4ساي مه 

توي بازي هالووين بايد سگمون رو اول ببريم حموم، بعد لباس تنش کنيم، بعد قشنگش کنيم، بعد »
 «.تر از همه شدهازشون عکس بگيريم، ببينيم سگ کي قشنگ

   
 
 
 
 
 
 

 
هاي فرهنگي جديد، محدود به موارد پيش ادآوري است که فعاليتدر انتهاي اين قسمت الزم به ي

هاي خود بعضاً به گزارش در مصاحبه 81نسل دهه تر از موارد اخير هستند. کودکان گفته نشده، گسترده

                                                           
ي دعوت همانيبه يک مازد که پردميدر شب هالوين سگي داستان به شرح بازي سالن آرايش حيوانات براي جشن هالووين،  -0

براي رفتن به آنجا آمده کنيد. او را به حمام ببرد و لباس هاي عجيب و غريب به او بپوشاند. کاربر بازي بايد سگ را شده است. 
مام کاري ت ي را انتخاب کند ويک هادر ابتدا بايد از بين توله سگکاربر همچنين کاله و لوازم تزئيني ديگر را براي او آماده کند. 

 .هاي ذکر شده را براي او انجام د هيد و در آخر از او عکس بگيرد

 

http://getandroid.ir/download/game/girl-games/5411-Pet-Salon-Halloween-Games.html


 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 041

مندي به زندگي با سگ، مصرف غذاهاي غربي، نوشيدن شراب، مواردي مانند کاهش شرم و حيا، عالقه
 اند. ها نيز ياد کردهآنپاسور بازي و مانند 

د، انها بودهها شاهد آنها و کارتونبرخي از کودکان با مالحظه موارد غيراخالقي که در بعضي از بازي
 اند.از شرم و حياي معمولشان کاسته و يا آن را کنار نهاده

 ابدر مصاحبه خودش ضمن ابراز نارضايتي از کاربري کودکش از کارتون ب ساله، 4مادر محسن 
 داشت:اسفنجي در همين ارتباط بيان مي

 شه و دايم داد وهاي نينجا رو ببينه، دچار خشم ميپشتهاي جنگي مثل الکمحسن اگر کارتون»
 تر هست، اما متأسفانه همينتر مثل باب اسفنجي رو ببينه، آرومهاي آرومزنه، اما اگر کارتونفرياد مي

 ه!هاي زيادي دارکارتون هم بدآموزي
 هايي؟مثالً چه بدآموزي -

شه، يا وقتي پاتريک باد مثالً اصطالحات نامناسبي مثل چُلمَنگ توي اين کارتون رد و بدل مي
گه، خودش رو راحت کرد و بقيه را ناراحت يا وقتي پاتريک با چتر کنه، دوبلور مياش را خالي ميمعده

در  ،هدداد که پاتريک را با تني عريان نشان ميآيد، تصويري از اون به نمايش درميدر جايي فرود مي
گذاره. چون ديدم با دوستاش ها اثر بدي روي محسن ميحالي که چتري در باسن او رفته است. اين

 «.زننددرباره همين مسايل حرف مي

، از تغيير در سبک زندگي سنتي ساله 5/4و آرميتاي  ساله 4ساله، پرهام  5/5هلناي ساله،  5هيراد 
 دهند:داري سگ در زندگيشان نشان ميکشورشان ياد کرده، عالقه خود را به نگه

 هيراد تو چه کارتوني رو دوست داري؟ -»
 يه خورده فکر کنم... امم سگاي نگهبان.

 کارتونش چه جوريه؟ -
 کنه ديگه.ره يه کارايي ميزنه، بعد ميشه، موبايلش زنگ ميمثالً يه مأموريت مي

 چيز اين کارتون رو دوست داري؟چه  -
باهاش  تونيمثالً برج مراقبت دوس دارم، ماشيناشونو، هواپيما دارن، اتوبوس، خيلي چيزا دارن که مي

 .بازي کني، خيلي وسايل دارن



 040/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 مثالً چه وسايلي؟ -
 يي رنگ خودشونو دارن، بعد همشون يه کيفمثالً هر کدوم از اين سگا يه کاري بلدن بکنن، قالده

 .دندارن، توش وسيله و تفنگاي بامزه دارن که يه کارايي انجام مي
 ها بشي؟دوست داري مثل اون -

 .«هم کنن بهآره، خيلي خوبن، اصالً دشمن مشمن ندارن که بخوان بجنگن، با هم دوستن، کمک مي
 کني؟هايي ميکه اين طور، خب عزيزم، ديگه چه بازي -»

ريدي.خکردي، لباس براش مياشتم، مثالً سگم داشت، سگشو درست ميآرايش بازي، يه آرايشي د
دوست داشتي سگ تو بازيت رو واقعاً داشتي؟  -

 «.آره خاله، خيلي نازه، دوس داشتم نازش کنم
 

  
 
 
 
 
 
 
 مشغول بازي شديم، دو نفر از دوستان پرهام به جمع ما اضافه شدند(.»)

 وت چيه؟کيارش )خطاب به محمد امين(: تو آرز
 دست. 0تن باشي، ساعت داشته باشي، بشي بنمحمد امين: يه 

 پرهام: من دوست دارم يه دونه ماشين داشته باشم، بعداً تو خونم چند تا سگ داشته باشم.
تا  2تا سگ داشته باشم با  0پرهام: من دوست دارم، سگ و چيز داشته باشم، من دوست دارم 

 «.خرگوش
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 گربه يا سگ داشته باشي؟هم دوست داري خودت آرميتا تو  -»
 .هاي اشرافيمثل اون گربه ،رو خيلي دوست دارم هامن گربهآره. 

 دوست داري گربه بخري؟ -
 .ذارهولي مامانم نمي ،آره
 چرا؟ -

 .نبايد بياريم تو خونه ،گه کثيفهمي
 خري؟مي ، گربهخودت بزرگ شدي -

 . خرممن يه گربه سفيد مي ،آره
 چرا سفيد؟ -

 تره.چون سفيد خوشگل
 ري؟اخوب اگه گربه بخري، اون رو توي اتاقت مي -

 رم پيشم بخوابه.ميا اوهوم،
 به نظرت گربه کثيف نيست؟ -
 .ممم نهاِ

 رو هم دوست داري؟ هاآرميتا سگ -
 .ها داره تو حياطشونعموم يه سگ ازين گنده .آره
 ترسي؟ازش نمي -
 .باهاش... من يه بار بهش غذا دادمدوستم  ،شناسهمنو مي ،نه
 دوست داري سگ هم داشته باشي؟ -

 .آره
 دوست داري؟رو مثل سگ عموت  -

 .ونا دوست دارما از ،خيلي خوشگل بود ،من يه هاپو کوچولو ديدم اِ اِ اِ
 تون؟ه خودم مياري تو خونرو ه اون -

 .اوهوم
 ده؟مامانت اجازه مي -

 .»کنمبرمشون حموم، براشون غذا درست ميبرم تو اتاقم، مينه ديگه، من خودم بزرگ بشم، مي
 هاي معطوف به آشپزي با غذاهايي مانند:هاي ديجيتالي با انجام بازيبرخي از کودکان کاربر بازي

ها مصرف آن وآشنا شده، به تهيه  کوکي و سوشي، اسپاگتي، پيتزا، برگر، پاستا و انواع دسر مانند کيک
 يابند.تمايل مي
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مند شدن خود به همبرگر ساله در مصاحبه خود با اشاره به کارتون باب اسفنجي، از عالقه 4مليساي 
 به شرح زير ياد کرده است:

 کنه؟... خوب باب اسفنجي ديگه چه کار مي -»
کنه، همبرگراش هم خيلي خوشمزه کنه، همش همبرگر درست ميتو رستوران آقاي خرچنگ کار مي

 هست.
 اس؟از کجا فهميدي که همبرگرهاش خوشمزه -

تونستم از همبرگراي باب اسفنجي چون همه همبرگراي باب اسفنجي رو دوس دارن. کاش منم مي
 «.بخورم
 
 
 
 
 
 
 

 خود به نوشيدن شراب ياد کرده است.ساله هم از عالقه  5/5کيمياي 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://getandroid.ir/download/game/casual/8683-Cooking-Games-Kitchen-Rising-Cooking-Chef-Master-Games.html
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دهد، سخن روي گوشي خودش انجام مياش از بازي پاسور که ساله هم در مصاحبه 4داريوش 
 گويد:مي

 کني؟با گوشيت چي کار مي -»
 .توش تلگرام دارم

 داري؟ ي گوشيتبازي هم تو -
 .فقط پاسوربازي داره

 بلدي؟ -
 .«پسرخالم بهم ياد داده .آره بلدم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

کودکان  هيم فرهنگي بهها و مفاها عرصه مناسبي براي انتقال ارزشتوان بيان داشت، بازيبنابراين مي
هاي هاي ديجيتالي، پويانمايي و کارتونهاي سنتي کودکان ايراني با بازيجايي بازيهستند و با جابه

هاي مندرج در اند، بلکه ارزشهاي خودشان در فضاي واقعي را ترک کردهها نه تنها بازيخارجي، آن
ايي هاميد و اخالق را نيز تا حدود زيادي با ارزش گرايي، تعاون و همياري، نشاط وها نظير جمعاين بازي

 که به مسأله بريدگي اند. در عنوان ديگر کتابوم غربي، عوض کردهخنثي و غربزده، نظير آداب و رس
هاي ديجيتال از فرهنگ بومي خودشان و ايجاد گسست تاريخي و فرهنگي آنان تدريجي کاربران بازي

هاي پرنسسي، رقص، مدگرايي، که مواردي مانند عالقه با بازيپرداخته است، خاطرنشان خواهد شد 
ها هايي نظير ولنتاين و هالووين، پرداختن به آرايش خويش در پيش دبستان و نظاير آناستقبال از جشن

مدار و فردگراي غرب، گراي بومي با فرهنگ انسانجايي فرهنگ خدا محور و جمعتوان با جابهرا مي
 تبيين کرد.
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 كاربران فرهنگی هایتولید پذیرش -2-20

هاي طيف گسترده کاربران آن است. کاربران فضاي هاي فضاي مجازي پذيرش توليديکي از ويژگي
نواع توانند امجازي که ممکن است از افراد خردسال گرفته تا نوجوان، جوان، ميانسال و پير باشند، مي

و مانند آن، در  1ه عکس، کليپ، فيلم، خوانندگي، دابسمشهاي خود را از گذاشتن متن گرفته تا تهيتوليد

ا هامکانات در نظر گرفته شده فضاي مجازي درج کرده و بگذارند و مخاطبان آثار اخير، يا در مورد آن
 اظهار نظر کرده و يا از آن موارد استفاده مورد نظر خود را ببرند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اند داشتند، از حدود سه سالگي شروع به گرفتن عکس کردهبعضي از کودکان مصاحبه شده بيان مي
هاي اجتماعي )نظير اينستاگرام( به معرض ديد هاي بعد، تصاوير تهيه شده خودشان را در شبکهو در سال

 اند.ديگران نهاده
                                                           

است. با استفاده از  ساخته شده اَندرويد و آي اُ اِس هايو است که تحت سيستم عاملييک سرويس ميزباني ويد دابسمَش .0

و  ندلب بزن زمان با پخش آنتوانند، آهنگ يا صداي مورد عالقه خود را از ليستي انتخاب کرده و همافزار، کاربران مياين نرم
 .برداري کننداز خود فيلم

هاي لشان يا نقل قوهايي از آهنگ يا فيلم مورد عالقهافزار قادر خواهند بود بر روي قطعات صوتي نظير بخشکاربران اين نرم
اند را در اينترنت که خود ساخته نوانماهاي توانندبسازند. همچنين کاربران مي نوانما برداري از خودشان،و با فيلم لب بزنند معروف،

خود را ذخيره کنند  نوانماهاي توانندهاي نوشتاري و فيلترهاي رنگي اضافه کنند. کاربران ميها جلوهبه اشتراک بگذارند يا به آن
 ها را براي ديگران ارسال کنند. رسان آنافزارهاي پيامو با استفاده از نرم

ه شود که مشخصوي کوتاهي شناخته مييبه عنوان ضبط و توليد ويد هاي اجتماعيشبکه اصطالح دابسمش در بين فارسي زبانان
 .زني يا انجام کاري است که هماهنگ با يک صداي سرشناس از پيش موجود ديگري باشداصلي آن لب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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داشتند که آنان با کاربري از تبلت يا گوشي اظهار مي 81نسل دهه برخي از کودکان مصاحبه شده 
ان يا شهايشان، گربههاي خود، عروسکشان يا اوليايشان، دست به تهيه عکس و تصوير از ماشينخود

زنند و با کمک اوليا، اين تصاوير را در معرض نمايش دوستان و آشنايانشان در طبيعت و مانند آن مي
، خالقيت افتهگذارند. در کنار کاربري مثبت اخير، عالقه کودکان به عکاسي افزايش يفضاي مجازي مي

 احتمالي آنان در اين جهت شکوفا خواهد شد.
تند، هايي که کاربر آن هسکودکان کاربر فضاي مجازي از سويي به دليل آن که توسط برخي از بازي

گردند. از سوي ديگر به دليل گرمي بازاري که تصاوير سلفي در جامعه به تهيه عکس سلفي تشويق مي
بعضاً متمايل به تهيه عکس يهويي از خودشان هستند و به دنبال اين امر  ساالن پديد آورده است،بزرگ

 کوشند تا تصوير خويش را به معرض ديد ديگران قرار دهند.مي
 
 
 
 
 
 
 

 ها در کمپين نذر مهرباني(يکي از هنرپيشه -رياکارانه–)سلفي 
ان ازي دختر، در توصيف اين ب«گيرندهاي ديزني که سلفي ميپرنسس»شرکت سازنده بازي 

 نويسد:مي
 هاي ديزنيالين سلفي پرنسسبازي دخترانه آن»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوان از خودشون يه عکس سلفي زيبا بگيرن پرنسس هاي ديزني مي الين دخترانهبازي آندر اين 

 مدل لباس .ها کمک کنيد تا بهترين عکس سلفيشون رو بگيرنو در اينترنت به اشتراک بذارن. به اون

http://www.abartazeha.com/news/122751/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-2017/
http://www.abartazeha.com/news/122751/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-2017/
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ها انتخاب کنيد. شاهزاده آريل، رو براي پرنسس هاي شيکطور جواهرات و کفش و مدل موي زيبا و همين
رين تخوان تا در انتخاب بههايي رو در کمدشون دارن که از شما ميراپانزول، آرورا و بل هر کدوم لباس

براي انتخاب لباس هر شاهزاده بايد روي عکس شاهزاده کليک کنيد و بعد از  .لباس بهشون کمک کنيد
اميدواريم از انجام اين  .بازي لباس و مدل مورد نظرتون رو انتخاب کنيد اون از منوهاي موجود در محيط

في گونه که از آن ياد شد، بازار گرم سلهمان.ت ببرينلذّ 2105زيبا و جديد سال  الین دخترانهبازی آن

 «.سازديس سلفي از خودشان ترغيب مها، کودکان را نسبت به تهيه عکها و اينفلوئنسرگرفتن سلبريتي
هاي ر سالو د کنند، در آغاز با کمک اوليايشانکودکاني که به تهيه عکس يهويي از خودشان اقدام مي

 د.گذارنهاي اجتماعي به معرض ديد ديگران ميرا در شبکه خر پيش دبستان شخصاً، تصاوير خودآ
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چنان در برخي از کودکان زياد است که گاهي کودکان فقير با دمپايي شدت عالقه به سلفي گرفتن 
 گيرند.خودشان ژست گرفتن سلفي را از خود و دوستانشان مي

 
 
 
 
 
 
    
 

http://www.abartazeha.com/news/19132/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%b7/
http://www.abartazeha.com/news/19132/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%b7/
http://www.abartazeha.com/news/19132/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%b7/
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ان نسبت شناسافسردگي، کاهش احساس عزّت نفس و خودشيفتگي برخي از تبعاتي هستند که روان
 اند.به حضور کودکان در فضاي مجازي هشدار داده

 دهد:( در همين ارتباط گزارش مي0/0/0489سالمت نيوز )
 تريشبيک فوق تخصص اعصاب کودکان گفت: کودکاني که بيش از حد در فضاي مجازي هستند »

 .گيرنددر معرض افسردگي قرار مي

پور متخصص علوم اعصاب و فوق تخصص اعصاب کودکان گفت: استفاده بيش از حد از انصاري
 پريشي و روحيمنفي بر اعصاب و روان کودکان دارد و باعث ايجاد اختالالت روانثير أفضاي مجازي ت

  .شودها ميدر آن

، تربيتي ثير رفتاريأاگر فرزندان بدون کنترل و نظارت والدين از فضاي مجازي استفاده کنند، تحت ت
 .شوندگيرند و به نوعي دچار سرگرداني در اجتماع ميو اخالقي منفي قرار مي

هاي اجتماعي و فضاي مجازي استفاده کودکاني که بيش از حد از شبکه صص علوم اعصاب افزود:متخ
سفانه خيلي أگيرند و متدر معرض افسردگي و استرس قرار مي تربيشنسبت به ساير کودکان  ،کنندمي

 .دهدزود احساس تنهايي به اين کودکان دست مي

 دچار تربيش کنند؛هاي اجتماعي سپري ميدر شبکه وي گفت: کودکاني که بيش از حد زمان خود را
 .«زنندمي کاري هر به دست حالت اين در متأسفانه و شوندمي دوگانگي

کودکاني که در فضاي مجازي توسط عکس، تبلت، صدا و يا دابسمش خودشان، حضور يافته و مطرح 
دهند، زيرا اگر فرض را بر اين گردند، به نوعي خود را در معرض عدم اعتماد به نفس نيز قرار ميمي

بگذاريم که چند تصوير )يا صدا يا دابسمش کودک مورد نظر( مورد توجه ديگران قرار گرفته و به آن 
اليک بدهند، اما وقتي به يک تصوير )يا صدا يا دابسمش( آنان اليک داده نشود، بالفاصله احساس فرو 

رض اندکه بايد با در معفت، زيرا اين کودکان ياد گرفتهافتادن از اوج گريبان چنين افرادي را خواهد گر
نمايش نهادن خودشان، توجه ديگران را معطوف به خود کنند و به اين ترتيب احساس هويت و ارزشمندي 
کنند و در صورت گرفته شدن نگاه ديگران از آنان، ناگهان خود را با خالء و احساس عدم اعتماد به نفس، 

 مواجه خواهند ديد.
دک انساله که به سبب عدم بسترسازي فرهنگي اوليا و اولياي فرهنگي جامعه در سن  5يحانه ر

هاي رواني را که متوجه وي شده و به کاهش اي از آزاراست، نمونه خويش کاربر فضاي مجازي گرديده
 است: اعتماد به نفسش انجاميده، به قرار زير شرح داده

 ستاگرام خودتون رو پاک کنيد؟بعد چي شد مامانت گفت اين -»
 ا. ت ديد عکسامونو تو اينستاي خودش. تازه يه آقاييم اومده بود نوشته بود، چه قدر زشتين شما دو

 ناراحت شديد؟ -
 «.خيلي، آخه بهمون گفت زشت



 048/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 
 
 
 
 
 
 

فتن ردرباره خودشيفتگي که در نتيجه افراط در سلفي گ 1نيوزاي به نقل از فاکسسالمت نيوز در مقاله

شود، و به نمايش نهادن آن در برابر انظار ديگران، عارض برخي از کودکان کاربر فضاي مجازي مي
 دهد:گزارش مي

بدون ترديد خود محوري و نياز به توجه يکي از مراحل اصلي رشد در سنين کودکي است، نيازي که »
د که اد؛ ولي نبايد چنين تلقي شوشود و بايد به آن اهميت ددر اين گروه سني بيش از سايرين ديده مي

ي ايکي از اين رفتارها سلفي گرفتن است. پديده .کودک براي جلب توجه اجازه دارد هر کاري انجام دهد
اند و در صورت عدم کنترل منجر به ساالنشان درگير آن شدهکه کودکان با الگوبرداري از بزرگ

 .ها مي شودخودشيفتگي در آن
در اين حوزه حکايت از آن داشته است که کودکان امروز نسبت به نسل پيش  شناسانتحقيقات روان

آوري براي جلب توجه ديگران دارند. از طرف ديگر، خودشيفتگي در ميان و گاه تعجب تربيشعالقه 
اين  .هاي قبلي رو به افزايش استنسبت به نسل ،اندنوجوانان و جواناني که به تازگي وارد دانشگاه شده

داشتي نفس فرزندشان است، برتاي به معناي عزّلي است که براي بسياري از والدين چنين خصيصهدر حا
 .دهدرا تحت تأثير قرار مي ناشتباه که به طور قطع آينده فرزند آنا

ياز گويي به نها براي پاسخدر واقع، توجه بيش از اندازه به کودکان و قرار دادن ابزار الزم در اختيار آن
ها به دنبال داشته باشد. به هاي شخصيتي از جمله خودشيفتگي براي آنتواند آسيبري ميخودمحو

اشيم و زا بشود، در کنار توجه به نياز ديده شدن کودکان مراقب رفتارهاي آسيبهمين دليل توصيه مي
ن نبايد ها خود را در مرکزيت همه چيز بينند. يکي از کارهاي بسيار مهمي که والدياجازه ندهيم آن

کرش را از آنچه ف تربيشدور کردن کودکشان از عکاسي سلفي است؛ چرا که اين رفتار  ،فراموش کنند
 .دهدمرکزبيني مي بکنيد به کودک تصور خود

اد به ت و اعتمعزّاي نه چندان دور فرزندي داشته باشيد که در کنار خواهيد در آيندهبنابراين، اگر مي
ا از هچرخد، استفاده آنپذيرد و تصور نکند که عالم بر مدار او ميبرا  هاي شخصيتي خودضعف ،نفس

هنيت تواند ذهاي به ظاهر ساده و دوست داشتني ميتلفن همراه و تبلت را کنترل کنيد. همين سلفي
 «.کودک شما نسبت به خودش و جهان را تغيير دهد

                                                           
1. Foxnews 
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هاي کنند فرزندشان مُبلغ برندش ميالبته الزم به ذکر است که برخي از اوليا براي کسب سود، تال
ي قرار گيرد و به اين ترتيب تربيشمختلف شده، از اين رهگذر، صفحه مجازي آنان مورد بازديد افراد 

ان به دست بياورند. شي از طريق تبليغات صفحهتربيششان، مبلغ برمبناي افزايش بازديد کنندگان صفحه

 کودکان است. 1گهايي از مدلينتصاوير زير حاوي نمونه

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي تبليغاتي از کودکشان، اين محصوالت را در معرض ديد ديگران برخي از اوليا با تهيه کليپ و فيلم
 دهند.در فضاي مجازي قرار مي

 نويسد:صمدي در ميهن بالگ، در همين ارتباط مي
به تصاوير زيادي از کودکان  ،ها را ببينيمرساناين روزها اگر صفحات اينستاگرام و ديگر پيام»

 ،گرددهاي دور برميگونه فضاها به سال خوريم. پيشينه حضور کودکان در اينبرندپوش و مدل برمي
ها روي شد، کودکاني که عکس آنها استفاده ميکودکاني که گاهي در تيزرهاي تبليغاتي تلويزيون از آن

داني ها تأثير چنکدام از آنشد؛ اما هيچداران ميونرفت يا پوستري براي کابين کاميجلد مجالت زرد مي
اي در سطح جامعه مي بود و نه انتشار و بازخورد گستردهيچرا که نه دا ،روي ذهنيت کودک نداشت

 اما در دنياي امروز اين رفتار کمي متفاوت است. ،داشتند
 ،ستا پشت چراغ قرمزها ها وتصور اکثر ما از کودکان کار، کودکاني چرک و خسته بر سر چهارراه

زرگ شوند و با دسته گلي بميان دود اگزوزها گم مي ،فروشندکنند و فال ميکودکاني که اسپند دود مي
خوانند و احتماالً عضو باندهاي مخوف و زيرزميني هستند؛ اما درس نمي، کوبندها ميبه شيشه ماشين

ار پدر و پوشند، کنهاي برند ميدکاني که لباسکو ،امروزه با شکل ديگري از کودکان کار مواجه هستيم

                                                           
دل کودکان موظيفه اصلي  هاي مدل کودک هستند،سوژه است. در اين شاخه مدلينگ هايشاخه  ينگ کودک يکي ازمدل -0

عينک  ،ساعت ،تبليغ يک برند پوشاک ازتواندي عکاسي ميسوژه است.ها عکس از آنتهيه  قرار گرفتن جلوي دوربين عکاسي و
 گسترده ولمحصيک بازي کردن در يک تيزر تبليغاتي براي معرفي ي کودک و يا -يا قرار گرفتن تصوير کودک بر روي مجله

 .باشد
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يزان مشود و  تربيشکنند. هرچه تعداد فالوورها ايستند و کاالهاي مختلف را تبليغ ميمادرشان مي
 شود.مي تربيشو  تربيشهاي واريزي به حساب والدينشان مبلغ ،ها باالتر بروداليک

انوادگي وگذار خشبيه يک گشت تربيشبينيم که هاي زيادي در فضاي مجازي ميها و کليپفيلم
 تربيشليغاتي يک تيزر تب ايم،آن چه که ديدهشويم متوجه مي ،بينيمولي وقتي تا انتهاي فيلم را مي ،است

کنند که به آنجا تعلق ندارد و ناخواسته و ندانسته نبوده است. در واقع خانواده، کودک را وارد فضايي مي
 .«شان باشدخانه آوربايست نانمي

است که از فرزندش در  1گران تحقيق با يک بالگروگوي يکي از پژوهشمصاحبه زير حاوي گفت

 کند:فضاي مجازي به نوعي سوءاستفاده مي
  د؟رو انتخاب کردي بالگر بودنوري سولماز خانم شما چه ج -»

حساس  يليي که شوهر من خبه اين معناي همراه بود، راستش زندگي زناشويي من با مشکالت عديده
 ،درينه پ ،م که پشتيبان من باشنشتداناي خانوادهطرفي از  ،کردو خيلي محدود ميرروابط من و بود 

اين  .همن باش و نداشتم که حامير يساز بچگي هيچ ک خالصه بهتون بگم که من تقريباً .نه برادري
رو که  امبچه ،شب که تنها بودم 02تا ح از صب .شده که اون فضا براي من خيلي فضاي خوبي بود

ن خب م ،ديدممختلف رو ميهاي پيج ،کرديم براي هماليک مي ،زديمبا دوستام حرف مي ،خوابوندممي
 رکچون ف ،دادماهميت مي خوب رو ندارم، بعد به اين چيزا خيليخيلي زيبايي و پوست و مو اين چيزا 

شه. بعد نم هميکرايش ميآکلي  ،که اين رو جبران کنم ندم زشتي بودم و براي ايآخودم خيلي  ،کنممي
از طرفي رابطم با شوهرم بدتر از  ،ديدم که خيلي فکر خوبيه من که همش تو خونه هستم ،خب ديگه

يه خالصه ديدم فکر خوب ،رفتم ديگهم که نبايد بيرون ميهاز خونه  ،ه بخوام از خونه برم بيرونه کاون
  .پيدا کردن عضو و تبليغ کردنو ج تو اينستاگرام زدم تو کار درست کردن پي

شما  يا ؟مخالف نبود مسألهاون با اين  بود، همسرتون خيلي حساس دکه گفتي توجه به اين خوب با -
 نگراني از اين بابت نداشتين؟ 

                                                           
 توان بيان داشت:در تعريف بالگر مي .0

برد، از اين رو با گسترش فضاي مجازي، داري براي ارتقاي فروش خود از همه امکانات در دسترس خود سود ميدنياي سرمايه
ات، تبليغ هاي تبليغه نام فضاي مجازي يافتند. در اين ميان يکي از روشداري عرصه جديدي بتبليغات کاالهاي دنياي سرمايه

از طريق نوشتن يا بالگ کردن در فضاي مجازي است. افرادي که از طريق فضاي مجازي، مدنويسي ديجيتالي را پيشه خود 
فروش کاالهاي تهيه شده در  آيند که با مطرح کردن مدهاي جديد، بههاي الکچري به شمار مياند، يکي از استارت آپکرده

 کنند.عرصه مد و فشن کمک شاياني مي
بالگرها با انتخاب يک پلتفرم )که غالباً در ميان ايرانيان اينستاگرام، تلگرام و توييتر در اين زمينه مورد توجه هستند( به تهيه 

ياز نزنند. بالطبع بالگرها بينظرشان مييک وب سايت اقدام کرده و در وب سايت خود، دست به تبليغ کاالها يا مدهاي مورد 
تر ابها براي هر چه جذهايشان نيستند، از اين رو آنان با تهيه انواع تصاوير و ويرايش فني آناز تصويري کردن متن نوشته

 تر سازند.کوشند تا وب سايت خود را هر چه جذابشدن يا تهيه ويديوهاي کوتاه، مي
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 ،خيلي نگران اين موضوع بودم ،ممبر جمع کنمو خواستم تبليغ کنم که اوايل مي خب چرا در اين
رو  اگه راستش اصالً ،دونيدولي مي درست کنه. بفهمه و دوباره يک داستان ديگه شوهرمسيدم ترمي

ش و الش بود و هيچي آچون ما که زندگيمون  ،رو قطعي کرد داستان جدايي مامسأله همين  ،بخواين
ه من نه اون پول ب ،هم نداشتيم اي هم باهيچ رابطه، قهر ،دعوا ،کتک کاري ،ديگه ازش نمونده بود

سأله اون اين م ديگه وقتي که اين اتفاق افتاد و ،ورده کنمآهاي اون برنه من حاضر بودم خواسته ،دادمي
همون موقع  ،اوضاع خيلي بدي بود ديگه ،کاري داشتيمخيلي کتک ،هم دعوا داشتيم خيلي با ،فهميدرو 

  .بشيم تصميم گرفتيم از هم جدا

  .هنوز کارم اون طوري نگرفته بود ،زارتا عضو داشتمدو ه حدوداوايل  .من بالگر شدمبعد 

اس همسرت حس ،تنها بودي ،بود که تو خونه بودي ، اينکه رفتي سراغ اين شغل ناي پس دليل -
برخورده بودي و براي مديريت مالي هم مالي  شکلاز طرفي به م ،مد کنيآتونستي رفت و نمي ،بود

 درسته؟  ،مد کنيآب درتوني از اين راه کسديدي که مي ،زندگيت

در واقع  ،ترينش که استارت اين کار براي من زداش و مهمها بود داليل عمدههمين ،درسته ،رهآ
  .پول بگيرم شوهرمتونستم هي از چون که ديگه نمي ،همون پول بود

 تونستي پيشرفت کني؟  تب بعد چي شد که تو کاروخ -
هايي که تو همه بالگر ،يه کار خالقانه انجام دادم پيشرفت تو کارم اين طوري بود که من اومدم

که نگاه رو   sadafbeautyيا  elnaz golrokhمثل پيج  مثالً ،هستندر مورد زيبايي  ،محيط مجازي هستن
من  ،تنخيلي از برندا سراغ اونا رف ،که خيلي فيس و هيکل خوبي دارنهستند اينا همه بالگرهايي  ،کنيد

ره الخره پوست تياکنم زشتم و بو قيافم خوب نبوده و هميشه خودم فکر ميهيچ وقت حسم به خودم 
 رو مه منه ،خواستم بزنم تو اين کارهميشه اوايلش که ميخالصه  ،قيافم مثل اونا نيست دارم يا مثالً
يغ کر تبلاوايلش من ف ؟خهآ مياد براي تبليغ سراغ تو ، کياونا مدلن ،کردن که بابا اونا مانکننمسخره مي

دست ه مد بآبتونم از اين راه درتا ارم ذپست تبليغاتي ب ،فکر اين بودم که يه عالمه ممبر جمع کنم ،نبودم
من بيام  ،کنندديدم همه دارن در مورد بيوتي صحبت مي ،اي به ذهنم زدولي بعدش يه ايده .بيارم

رو  رايشيآداروها و لوازم  ربهت حاال چه .من بشم يه بالگري که زشته اتفاقاً ،انجام بدمرو برعکسش 
يزي تونست همچين چها مخاطبشون ميبه نظرم شايد خيلي ،و زيبا کنهرهاي زشت دمتبليغ کنم که آ

 .باشه
زنه و پوستاشون جوش مي هايي که پوست تيره دارن و يا مثالًخالصه من اومدم و در مورد آدم

کرمم اين تو ف .آرايش کنن که بتونن زيبا بشند باياونا چه جوري  ، کار کردم کههاي خوبي ندارنقيافه
هايي آدم ،بخوان نشون بدن که مثالً خاطر اينه بعضي از برندها بيان سراغ من ب هبود که کم کم ممکن

 صالًکم شک داشتم که اه البته ي .ممکنه با لوازم آرايش اونا زيبا بشن ،هاي خوبي ندارنکه حتي چهره
يه مدت  ،ه ديگهشببينيم چي مي ،زنم تو تاريکيديگه يه تيري مي ،وب گفتمولي خ ،گيره يا نهکارم مي

هايي که تو جامعه پوست بعد در مورد آدم ،شروع کردم در مورد پوست و مو اينا اطالعات دادن به مردم
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 همين ،که بخوام لوازم آرايش تبليغ کنم ومدامين اول که کسي سراغ من اطالعات دادم. تيره دارن
کيب رو تر اينا ،گرفتمومدم ويديو مياکردم و بعد ميتوي گوگل سرچ ميرو هاي طبيعي ماسکجوري 

تي ح ،دادمبه سواالشون جواب مي ، منپرسيدنها از من سوال ميبعد خيلي ،زدم به صورتمکردم ميمي
ن گرفت و کار مکم که کم سوال از اونا پرسيدم تا اينچند تا  رفتم ،دکتر پوست گرفتماز چند بار وقت 

هاي خوشگل لوازم آرايششون رن سراغ آدمها ميکه چرا کمپاني و پر کردم در مورد اينيويدچند تا  يه
 .در بيارمرو از اين راه تونم نون خودم ن ميديگه اآل و م گرفتاهالخره ايداب ،تبليغ کنن

 ؟دکنيصرف اينترنت ميرو  ونوقتتاز قدر ه چشما  -

 ،ارمذاستوري مي ،گيرمويديو مي ،ارمذمي ارم و اليوذوقت مي ساعت قطعاً 01 تونم بگم روزيمي
يه  ،داره خيلي دنگ و فنگ .رو بخونم بعد کامنتا ،رو بايد آپلود کنم اونا ،گيرمويديو مي ،کنمرايش ميآ

پول در  ،نيدکشينين تو خونه آرايش ميمي ،راحتين ديگه ،تو کامنتا يکي برام نوشته بود هيادم بار قبالً
صرف  ور صبح تا شب آدم بايد زندگيشاز که  براي اين .ولي خوب واقعيتش اين طوري نيست ،ميارين

  خالصه از اعتبارش کم نشه. درست کنه ورو بکنه که بخواد محتواي پيچش 

تون بچه ،يپ هستتاپهاي طوالني که تو اينستاگرام هستي و پشت لکه شما ساعت با توجه به اين -
 گذرونه؟ ميرو ي وقتش چه طور

م مشکل ،هل بودمأيعني خودم چه زماني که مت ،خب هميشه يکي از معضالت من همين بود ديگه
تونستم يمن نم .له داشتمأبا سمانه مس ،ن که مطلقه شدمچه اآل که چه کار بايد بکنم باهاش، سمانه بود

ام وصلهاي هم حو به لحاظ حوصلهاحتياج داشتم  چون به لحاظ مالي خيلي به اين کار ،ارمذکنار ب رو کارم
 تونم سمانه رو اين جوري سرگرمش کنم. کم به نظرم رسيد که ميرفت. ديگه کمسر مي

 منظورتون چيه؟ -

ها ري کلمهاش يه سده، بعد به بچهاش انگليسي ياد مييه بار تو يه پيج ديده بودم يه خانمي به بچه
ده ذاره تو پيجش و اين جوري آموزش زبان ميگيره و مي، بعد ازش فيلم ميگههاي انگليسي ميو جمله

م تونم از سمانه استفاده کنم، حتي ديدو شده بود بالگر آموزش زبان. منم به اين نتيجه رسيدم که مي
ميليون فالوور داره، پول  41کنه، اون اش استفاده ميهدي بيوتي براي تبليغ لوازمش و اينا، از بچه

بوده، منم گفتم، خوب شايد من بتونم هم سمانه رو سرگرم کنم  2101ازترين بالگر اينستاگرام تو سال س
 و هم براي اونم يک کسب و کاري راه بندازم و معروفش کنم.

 خوب چه جوري از سمانه توي کارتون استفاده کرديد؟ -

هايي  راهي وجود داره که آدمخب ديگه سمانه پوستش مثل من تيره بود، يه خورده فکر کردم که اصالً
هاشون رو روشن کنن، همين جوري که هاشون پوست تيره داشته باشن، پوست بچهکه دوس ندارن بچه
دم، هيچي پيدا نکردم توي يوتيوب و اين جور جاها که توي شه، بعد هر چي سرچ کربچه داره بزرگ مي

ش در ايران تقليد کنم. ديگه به اين نتيجه ها کسي همچين کاري کرده باشه، که منم بتونم ازخارجي
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هاي جذاب بگيرم و از اين طريق براي و ازش ويديوهايي لوازم آرايشمو بدم به سمانه رسيدم که يه وقت
 دن.ها با جذابيت خاصي اين کار رو انجام مياش جديد بود و هم بچهها و برندا تبليغ کنم، هم ايدهشرکت

 سمانه اآلن چند سالشه؟  -

 سالشه.  5سمانه 

 خوب.  -

خب من به اين نتيجه رسيدم که يه سري چيزا رو بدم دست سمانه، مثالً کرم پودر بدم دست سمانه، 
و کنه راون بزنه به صورت من، همين که اون توي اينستاگرام باشه، همين که بچه خراب کاري مي

يشتون خراب شد يا دستتون در رفت براي ها ياد بدم که اگه يه جايي آراتونم به آدمصورت، بعد من مي
اي که چه جوري سمانه بياد توي اين خط چشم کشيدن، چه جوري درستش کنيد. خالصه اول تنها ايده

رسيد، فقط اين بود که مداد چشم بدم به سمانه و بگم برام خط چشم بکش، بعد فضا، اين به ذهنم مي
کنم، بعد خيلي با استقبال روبرو شد اين کار من، خط چشم اشتباه سمانه رو روش کار کنم و درستش 

الً کرد، ولي به خاطر اين که مثيعني در واقع نه به خاطر اين که بگم مثالً سمانه خيلي کار خفني مي
ها و کمپاني مربوط به بچهچند تا  خنديدم.دار شده بودن، من هم هي ميکم فان و خندهويديوها کم

ها ازم خواستن محصوالتشون رو بدم سمانه که تبليغ محصوالت غذايي بچه لوازم بهداشتي کودکان و يا
سالگي فقط با من هست.  1دونيد ديگه يه داستان بزرگ که پيدا شد اينه که حضانت بچه تا کنه، ولي مي

م از اين تونشوهرم رفت شکايت کرد و اون قدر داستان درست کردن و اينا که ديدم با اين که خيلي مي
 پيشرفت کنم و اين کار براي آينده سمانه خيلي خوبه، ولي فعالً منصرف شدم.طريق 

 کنين؟يعني اآلن ديگه از سمانه براي اين کار استفاده نمي -

رم گيهايي به وجود اومد، شوهر سابقم من رو تهديد کرد که بچه رو ازت مينه ديگه، ديگه داستان
وکيل که مشورت کردم، ديدم چند تا  ببينيش، ديگه باذارم که سالگي هم نمي 1سالگي، بعد  1قبل 

رند و بچند تا  خيال شدم، ولي يه عالمه ويديو از سمانه پر کردم،همچين حقي داره، منم ديگه فعالً بي
رطوب ها مثل شامپو، کرم مهاي بهداشتي براي بچهاز برنداي وسيلهچند تا  فروشگاه لباس کودک هست،

ها مثل کرن فلکس، خالصه اينا رو هاي مخصوص بچهکمپاني غذا، شير کننده صورت و اين چيزا،
 وهاش رو دارم که اگه مشکل حقوقي من حل بشه، بذارم تو پيجم. مطمِئنم خيلي طرفدار داره ويديو

ي داشته ترشبيداشته باشم. ما هر چي فالوور  تربيشتونم از اين طريق پيشرفت کنم و فالوور خيلي مي
 تري ميان سراغمون.د بهتري داريم و برنداي بهتر و معروفباشيم، درآم

 قدره؟ ه خوب در آمدتون چ -

تي کردم بماند، حدادم، حاال اين که اصالً به بدبختي جور ميخيلي متغير، اوايل که خب از جيب مي
در  ميليون 04، 05يه بار من سرويس طالي عروسيم رو فروختم و پول تبليغات دادم. ولي اآلن ماهي 

هام رو پياده کنم و انجام بدم، ولي تونم خيلي گسترده کار و ايدهميارم از اين راه، البته خب من نمي
 «.هاي زيادتري از اين راه دارناونايي که بالگرهاي بزرگ شدن، خيلي درآمد
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د ان برخوردارندر ارتباط با مورد اخير الزم به يادآوري است، کودکان هم از حريم خصوصي خاص خودش
و به صِرف آن که فردي پدر يا مادر کودکي است، اين مسأله مجوز سوءاستفاده وي از کودکش نخواهد 

وند، ممکن شکشي اوليايشان واقع ميشد. تصوير کودکاني که به اين ترتيب مورد سوءاستفاده و بهره
و کودکان در آينده از داري مورد استفاده واقع شود است به سادگي در تبليغات جهان سرمايه

 اند، برآشفته گردند.ها داشتههايي که اوليا يا ديگران از آنسوءاستفاده
دهند. مورد اخير، خاصه در مواجهه گاهي کودکان خوانندگي خويش را در فضاي مجازي قرار مي

زايش د، افگرداي مختلف پخش ميهاي ماهوارههاي استعداديابي کودکان که در شبکهکودکان با برنامه
 يابد.قابل توجهي مي
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خويش  اندکساله که به سبب عدم بسترسازي فرهنگي اوليا و اولياي فرهنگي جامعه در سن  4آرين 
است، از تجربيات ناراحت کننده خويش در فضاي مجازي به شرح زير ياد کرده  کاربر فضاي مجازي شده

 است:
 خوني؟م ميه ... پس گفتي آهنگ -»

 ذارم!آره! بعد اونا رو توي تلگرام هم مي
 گذاري؟خوني، ميهايي رو که ميفقط آهنگ -

 فرستم.خونم، ميش آهنگي رو که ميتربيشنه، ولي 
 فرستي؟هايي ميبه جز آهنگ، ديگه چه چيز

 فرستم.عکس خودمو يا فيلم از خودم مي
 ا توي اينستا برات مزاحمت ايجاد کنه؟آرين تا حاال شده کسي هم تو تلگرام ي -

 «.کننام ميفرستن و مسخرهمثالً شکلک ميکنن، تو اينستا که خيليا منو اذيت مي

 
 

 
 
 

 
 

اند که آنان با تهيه مصاحبه شده در جريان مصاحبه خود يادآور شده 81نسل دهه تعدادي از کودکان 
 اند.ي قرار دادههاي اجتماعهاي خود را در شبکهدابسمش، توليد

ا کودکي آيند، زيرگفته، در غالب موارد فاقد جنبه فرهنگي بوده، ضدفرهنگي به شمار ميهاي پيشتوليد
انديشه گسترده نيستند، مجبور است براي به خنده درآوردن مخاطبان خويش در که داراي تجربه و 

 الطبع در اين صورت کار انجام شدههاي سخيف بزند که بدابسمش توليد شده، دست به حرکات يا کار
 ارزش، مبتذل و حتي ضدفرهنگي خواهد بود.بي
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ر خود را در اين جهت د اند و توليدهايبه تهيه دابسمش زدهداشتند، دست برخي از کودکان بيان مي
 اند.معرض ديد و قضاوت ديگران قرار داده

ساله است که طي بياناتشان، از تهيه  4ها ساله و طا 5ساله، نويد  0اظهارات زير متعلق به آويناي 
 اند.اند، ياد کردهها امکان آن را برايشان به وجود آوردهدابسمش که فناوري

 بيني يا کم؟آوينا کارتون زياد مي -»
 خوابم. کنه، ديگه ميبينم، وقتي مامانم تلويزيون رو خاموش ميزياد مي

 م.ببين يه عالمه دابسمش دار
 دابسمش يعني چي؟ -

 دابسمش دارم ديگه.
 شه بهم ياد بدي يعني چي؟مي -

 رقصن ديگه. هندي مي
 تنها تنهايي؟ خودت دابسمش درست کردي، -

 آبجي کنارم بود.
 آوينا به مايده ياد بده، دابسمش يعني چي؟ -

 ذاري تو تلگراما.سازي و ميزني و دابسمش رو مييعني دابسمش رو مي
 ذاري تلگرام. هان، اداشو در مياري، ميآ -

 آره.
 ديد؟ي خودتون رو به من نشون ميهادابسمش -

ايش همن نشان داد، او در ضمن نمايش دابسمش آره )آوينا تعداد خيلي زيادي دابسمش داشت که به
 کرد(.هاي آنان را پيش خودش تکرار ميبه من، حرف

 گذاريد، اصالً تلگرام چيه؟هاتون رو توي تلگرام ميگفتي دابسمش -
 «.دهد()جواب نمي

 ؟ديمي انجام مامانت گوشي باهايي بازي نويد چه -»

  دابسمش. بازي، گربه

  دي؟مي ياد من هم به نويد -

 آره.

 ؟چيه دابسمش -

 کرد(. انتخاب آهنگ رويش و گرفت فيلم همان لحظه يک و گرفت مادرش را از )گوشي
 گربه بازي چيه؟ -

 «.دهرو مي کني، اون جوابتمي با گربه صحبت
 طاها اين برنامه ساخت فيلم چيه که داري؟ -»
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 کنم.ميها و آهنگ کليپ درست باهاش با عکس
 مثل چي؟ -

 مثل نگاه کن.
 تر و خودش را درست کرده بود(.هايي از پدر و مادر و داداش کوچک)کليپ

 شه کرد؟ميبا تلگرام به جز آهنگ گوش دادن، ديگه چه کار  -
 شه توش فيلم و عکس ديد. اين کليپ طنز رو نگاه کن. مي
 طاها اين کليپ چه معني داشت؟ -

 دش نگاه کن، دابسمش رو ساختن. اينو ببين و بع
 پس بلدي باهاش کار کني؟ -

 خوني... . ميگيري و با آهنگ ميآره. از خودت فيلم 
 کني؟ميطاها چه جوري دابسمش درست  -

تو  گذاشتمميکنه. بعد عکساي دابسمش رو ميرفتم توي اون چيزي که دابسمش درست ميمن 
 «.کردمميآوردم توي اين، بعد از اون جا يه دابسمش درست ميبعد از گالري  گالري،

 گيري؟از چي عکس و فيلم مي -»

 عکسهم هام از ماشين .خونمهنگ ميآگيرم و چسبونم به ديوار و از خودم فيلم ميتبلتم رو مي
 گيرم.مي

 گيري؟فيلم ميديگه از چي  -

هنگه مثل آکنه و من روي اون هنگ پخش ميآ ،اي هسترو سلفي و يه برنامهگذارم دوربين را مي
 .«خونمها ميخواننده
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فضاي مجازي با طرح امکان پذيرش  اگر چهت، توان نتيجه گرفميبا توجه به آنچه از آن ياد شد، 
آورد، اما هاي فرهنگي آنان پديد ميهاي فرهنگي کاربران، فضاي قابل توجهي براي عرضه توليدتوليد

رسد فرصت اخير در غالب موارد با کنار نهادن برخي از فوايد جزئي اين اقدام براي کودکان، به نظر مي
 هاي رواني و اجتماعي است.براي کودکان کاربر فضاي مجازي مثبت نبوده، متضمن برخي از آسيب

  فرهنگی گسستگی -2-39

، داللت بر آن دارد که به شکل 81نسل دهه ام شده در سطح کودکان خردسال هاي ميداني انجبررسي 
ز ها را اهاي داخلي، تنگ کرده و آنهاي اجتماعي و ماهواره عرصه را بر رسانهتدريجي، اينترنت، شبکه

 کنند.صحنه خارج مي

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 کالن نظام ذي سهم هستند.هاي داخلي و کودکان، رسانه ر وقوع اين رخداد ناميمون، اوليايد

هاي کلي نظام از سويي و مواردي مشيکاهش سرمايه اجتماعي و روي گرداني برخي از مردم از خط
اخلي هاي دهاي جناحي رسانه ملي از سوي ديگر، سبب روي گرداني برخي از اوليا از رسانهمانند برخورد

ه جاي کند، غالباً بکنار آنان از رسانه استفاده ميها نيز که در گرديده است )و به همين سبب فرزند آن
 هايهاي خارجي و سريالباشد، کاربر شبکهخودشان هاي بومي آن که کاربر رسانه داخلي و کارتون

 گذاري اندک رسانه ملياي گرديده است(. به همين ترتيب، برخي از داليل ديگر نظير سرمايههماهوار
هاي ملي جذاب و مطلوب طبع، )و نوجوانان و جوانان(، ناتواني در طرح الگوهاي کودکان روي برنامه

هاي داخلي، کم آب و رنگ بودن هاي کودکان، تنوع موضوعي اندک برنامهضعف محتوايي برنامه
هاي اجتماعي و ماهواره در نزد کودکان اند که اينترنت، شبکهها، سبب شدههاي ايراني و مانند آنکارتون

 هاي داخلي ظاهر شوند.تر از رسانهر جلوهپ
 توان به چند مقوله کلي تقسيم کرد:بررسي اظهارات کودکان مصاحبه شده را در اين زمينه مي

 هاي داخلي،حمايت از شبکه -
 هاي خارجي،هاي داخلي و خارجي و ترجيح شبکهمقايسه شبکه -
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 هاي خارجي.الها و سريهاي داخلي و انتخاب شبکهنفي شبکه -
 هاي مطرح شده به اجمال مورد بحث قرار خواهند گرفت.در ادامه، عنوان

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

هاي داخلي ياد کرده، خود را کاربر هايشان از شبکهدر جريان مصاحبه 81نسل دهه برخي از کودکان 
 اند:ها معرفي کردهاين شبکه

 فاطمه خانم تبلت داري؟ -»
 آره.

 کني؟چه کار ميبا تبلتت  -
 بينم.کارتون مي

 هايش را به من نشان داد(.تا از کارتون )چند
 کدوم کارتون رو دوست داري؟ تربيشاز همه  -

 پلنگ صورتي رو.
 زنن؟ها توي کارتون حرف مياين -

 زنن.ي ما رو دارم که توش حرف مينه، ولي کارتون خانه
 هاي فاطمه را ديديم(.)با هم کارتون 
 گيري؟هات رو از کجا ميمه خانم، کارتونفاط -

 دهد(.)برنامه آپارات را روي تبلت نشانم مي
 هات هم تبلت دارن؟دوست -

 آره، اونام تبلت دارن.
 هاشون بازي دارن؟روي تبلت -

 آره.
 هايي رو دانلود کني يا چه کارتوني رو ببيني؟گن که چه بازيهات بهت ميدوست -
 ساله(. 0)فاطمه، « کنمکنم، خودمم بازي ميانلود ميگردم، دنه، خودم مي 
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 هات رو از کجا مياري؟بازي -»

 .1از شاديانه

 شاديانه چيه؟ -
 .هايي بايد انجام بدينويسه که چه بازيها بازي کنن، ميده که بچهداره که اجازه ميتوش يه چيزي 

 گيري؟صبا با تبلتت عکس هم مي -
 اله(.س 4)صبا، « آره
 

 
 
 
 
 
 
 

هاي خارجي هاي داخلي و خارجي، شبکهبا مقايسه شبکه 81نسل دهه بعضي از کودکان مصاحبه شده 
ساله، متوجه  4اند. نقد ترنم هاي داخلي ترجيح دادهتر ارزيابي کرده، کاربري از آن را به شبکهرا جذاب

ساله، متوجه تبليغات زياده از حدي  5هاي داخلي است و نقد سروش محدود بودن دسترسي به برنامه
 است که در شبکه پويا وجود دارد:

 و؟ر دوست داري يا بازي با تبلت تربيشو رکارتون  -»
                                                           

د با هاي هوشمنسازي دستگاهتا در کنار همسان نسبتاً جذاب را براي کودکان ايجاد کرده است، محيطي «شاديانه»برنامه  .0

به بيان  اسالمي را متناسب با فرهنگ بومي در اختيار آنان قرار دهد. -روحيه کودکان، محتواي سرگرم کننده و آموزشيِ ايراني
 . يژه کودکان استديگر شاديانه يک رابط کاربري مناسب، سرگرم کننده و ايمن و

الدين براي هايي را که واز سوي ديگر، شاديانه امکاناتي را براي اوليا نيز در نظر گرفته است، به عنوان مثال، شاديانه دسترسي
دهد، به تعبير ديگر والدين تعيين خواهند کرد تا کودکشان کدام تصوير، صوت، دانند، در اختيار کودک قرار ميکودکان مجاز مي

  وسيقي، ويدئو، برنامه و يا محتوا را در اختيار داشته باشد.م
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رنامه تازه ديروز رفتم تو ب .ولي تبلتت نه ،شهعمو پورنگ تموم مي .گه عمو پورنگ ببينمامانم مي
 .عمو پورنگ

 کني؟ر ميچه کا ، ديگه با تبلتتبه جز تبلت بازي -
 .بازي

 بلدي بگيري؟هم عکس  -
 .آره بلدم

 گيري؟ا عکس ميهاز کي -
«.از خودم ،از مامانم

 
 
 
 
 
 

 

 بيني؟ميهم رو پويا ... شبکه  -»
 دوست ندارم. ،نه
 چرا؟ -

 شم.ميخسته  ،دهميهمش هم تبليغ  ،طوالنيه
 جم جونيور چي؟ -

 .«شمنميبا اون خسته 
 بده؟خوبه، چيش نظرت در مورد شبکه پويا چيه؟ چيش ... ماني در کل  -»

 .وانخها قابلمه ميذاره. آخه مگه بچهمن تبليغاتشو دوست ندارم. همش بين هر برنامه تبليغات مي
 .(دخند)مي خوانميماسک سياه 

 و دوست نداري؟ر چي شبکه پوياديگه  -
ها و کارتوناش غمغين فيلم دوست ندارم. محرم همه آهنگاي)غمگينش رو( آهنگاي غمغينشو 

کنن. من دوست ندارم. خدا )غمگين( بود. اعصابم خورد شده بود. همه شهادت اماما آهنگاشو عوض مي
به ماني گفتم ماه صفر تمام شد، ماني اوجي از شادي من وقتي چندي پيش ! )گفته آهنگ غمغين بذارن؟

 .«را در خودش نشان داد(
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هاي داخلي و خارجي، روي محدوديت موضوعي و ساله، در مقايسه شبکه 4ديباي ساله و  5حسين 

 ند:اهاي خارجي را انتخاب کردههاي داخلي تأکيد کرده، به همين دليل، شبکههاي شبکهتنوع کارتون
 حسين آقا، ماهواره داريد؟ -»

ذاشتيم، ميبينيم، ولي کاش دوباره همونو يماآلن پويا اآلن ديگه نداريم، ديديم، ولي ميقبالً داشتيم و 
 من کارتوناي جم جونيور رو دوست داشتم.

 هاي جم جونيور رو دوست داري؟چرا کارتون -
 ده.ميده، پلنگ صورتي ميمينيون مياره، کارتوناي خوبي داره، چون چون برامون شادي و خوشحالي 

 نمياره؟مگه پويا براتون شادي وخوشحالي  -
 جم جونيورو دوست داشتم. تربيشا، ولي چر
 کارتوناي جم جونيور با پويا چه فرقي داره؟ -

 «.دهميده، ولي جم جونيور همه کارتونا رو نميپويا همه کارتونا رو 

 
    
 
 
 
 
 
 
 کني؟چه کار مي ،رهت سر مياهخونه حوصل يديبا تو -»

 .بينمکارتون مي
 از کجا؟ -

  .ارمذدي ميسي
 بيني؟نميرو شبکه پويا  -
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 .خوب نيست ،نه
 چرا خوب نيست؟ -

 !هبدهاش کارتون
 دوست داري؟رو خوب تو چه کارتوني  -

 .باب اسفنجي يا کارتون السا
 ؟سته يه ذره بگو کارتون السا چه شکلي -

 .از دستاش يخ مياد بيرون ،السا يه دختريه که براي دفاع از خودش
 ؟دوست داري جاي السا باشي -

 .«آره خيلي

 
 

 
 
 
 
 

 

 کند:هاي خارجي ياد ميساله، از پر آب و رنگ بودن شبکه 4هاي طا
 اي پويا بهتره يا جم جونيور؟هکارتون... حاال  -»

 .جم جونيور
 چرا؟ -

 .«ترهقشنگچون 
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اصالً  اند، کاله قرمزيهاي داخلي بيان داشتهساله، در نقد خويش به شبکه 4محمد و ساميار 
 دهد:جنگد، در حالي که شبکه جم جونيور انيميشن جنگي رالف خرابکار را نشان مينمي
 شناسي؟کاله قرمزي رو ميمحمد  -»

 .آره
 کاله قرمزي رو دوست داري؟ -
 .رهآ

 کاله قرمزي بهتره يا زورو؟ -
 «.جنگهنمي ولي کاله قرمزي که اصالً ،بازهزورو چون نمي

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 ه نظرت شبکه پويا بهتره يا جم جونيور؟ب -»

 جم جونيور بهتره. 

 چرا؟ -

م توش ده )بوم!( بعدشهاي جنگي نشون ميها فيلمهاشم بهتره، بعضي وقتتبليغاشم بهتره، فيلم 
 «.دهرالف خرابکار نشون مي
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هاي هتمايل به برنامنقد اخير، نقدي جدي است که بايد به آن توجه داشت. به اين معنا که پسران، م

هايي که توانند در قالب کارتونهاي اخير ميجويانه و به تعبيري جنگي هستند و برنامهپرتحرک، مبارزه
ومي اي بتواند از صبغهاحقاق حق مردم هستند )نظير تهيه کارتون عياران که مي در صددقهرمانان آن 

 نظير مبارزات-هاي مردم اقصاء نقاط جهان طلبيق حقهايي درباره احقانيز برخوردار باشد يا کارتون
 و مانند آن( مطرح شوند. -انقالبي زاپاتا و مردم مکزيک

شناسند و يا آن که اند که شبکه پويا را نمياظهار داشته 81نسل دهه برخي از کودکان مصاحبه شده 
 اند:هاي آن را مسخره معرفي کردهکارتون

 يني؟بهايي ميچه کارتون -»

 .دمآهاشون هاشون حيوونن، بعضيبعضي
 ؟دي داريتو خودت سي -

 .جريو آره، باب اسفنجي، اردک، تام 
 شناسي؟شبکه پويا رو مي -

 .ساله( 4)نيما، « نه
 بيني؟ميشبکه پويا هم  -»

 جم جونيور دوست دارم. ،پويا رو دوست ندارم
 چرا دوست نداري؟ -

 ست.ه هکارتوناش مسخر
 ست؟ه هسخرم اون چي -

 جنگي نداره. ،ست ديگهه هخيلي مسخر
 نيست؟ کارتوناش قشنگ -
 .نه
 پويا رو دوست نداري؟ پس -

 ساله(. 4)حميد، « اصالًمن دوست ندارم نه، 
 ي کارتونا رو دارم. اميرعلي: من سايت عمو پورنگ رو دانلود کردم، همه»



 051/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 سپهر: من عموپورنگ رو دوست ندارم. 
 چرا؟ -

 ساله(. 4)سپهر، « تهن چرت و پرچو

 

 
 
 
 
 
 

 

هاي کارتوني خارجي را انتخاب کرده و يا از عاليق خود هاي داخلي، شبکهکودکان اخير با نفي شبکه
ساله، در مقايسه  4ها و ارشک اند. طاهاي خارجي سخن گفتهاي يا الگوههاي ماهواربه ديدن سريال

 اند:جي را انتخاب کردههاي خارهاي داخلي و خارجي، شبکهشبکه
 بيني؟هايي رو ميچه کارتون -»

 پويا.
 بيني؟ميکدومش رو  -

 دونم.نميآي قصه، پيم و پم، ديگه 
 بيني؟ميجم جونيور  -

 بينم.ميريم، مينه نداريم، ولي خالم داره، اونجا 
 بيني؟ميهايي رو چه کارتون -

 باب اسفنجي، نمو و پوني.

 ؟1يا جم جونيورپويا بهتره  -

 تره، باب اسفنجي داره... .کارتوناي جم جونيور قشنگ
 تن دوست داري؟بن -

 نه، زياد دوست ندارم.
 تن که قوي هست؟بنچرا  -
 

                                                           
 ميالدي آغاز به کار کرده و به پخش کارتون و 2102از جم گروپ است که از سال  زبانفارسي تلويزيونيشبکه جم جونيور  .0

زبان بود. شبکه جم جونيور نخستين هاي فارسيپردازد. اين شبکه تحولي در بين شبکهمي SD هاي کودک با فرمتبرنامه
 هاي پخش شده تا کنون بودکه يکي از پر سر و صداترين کارتون جزيره آرزوهاروز دنيا مثل  هايپويانمايياي است که شبکه

زبانان و نوجوانان ايراني و تمام پارسي کودکانبراي  سالم سرگرميو  تفريحرا با دوبله فارسي پخش کرد. هدف اين شبکه ايجاد 
 ت )دانشنامه ويکي پديا(.جهان اس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 ترسه.نه کارتونه، الکيه، مي
 ترسه؟ ميکي  -

 ها، مثالً من.بچه
 ترسي؟ميتو  -

 ياد.ديشو دارم که همين يه دونه جنگي نيست زسيآره من 
 ترسي؟ميآهان از جنگي  -

 آره.
 بيني؟هم ميخواب بد  -

 آره.
 بيني؟مثالً چه خوابي مي -

 خواب هيوال.
 بيني؟ميهر شب خواب  -

 دي زياد ببينم.سينه، وقتي 
 دي چي؟سي -

 «.تنبندي سي

 

جي هاي خارکارتوناي که در مصاحبه ارشک قابل توجه است، بدخواب شدن او در اثر کاربري از نکته
 ها نيست.است، اما جذابيت اين محصوالت چنان زياد است که ارشک حاضر به ترک کاربري آن

اي خبر ههاي ماهوارساله، از کاربري خود از سريال 4ساله و روژيناي  5/5ساله، ياسين  0مهربان 
 کند:هاي سلنا گومز معرفي ميداده، آرش نيز خود را عاشق آهنگ

 بيني؟مي مهربان خانم، سريال چي -»
 اکيا، قهرمان و اليف.

 اي هستن؟ها مال چه شبکهاين سريال -
 جم.
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 بيني؟مي با کي -
 مامان و داداش.

 دوست داري؟ تربيشکدوم رو  -
 ني داره.اليف ني

 کجاي سريالش رو خيلي دوست داري؟ -
 ني اليف به دنيا اومد.وقتي ني

 داره؟ي بد هم توي سريال اليف چيزها -
 «.کنهمي نه، اگه چيز بد داشته باشه، مامانم کانال رو عوض

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ايي دوست داري؟هچه آهنگياسين،  -»

 .حامد پهالن
 شيني سريال ببيني؟نب فيلم چي دوست داري؟ مثالً با مامانت ميوخ -

 .آره
 ايي؟هچه سريال -

 .«1... اکيامثالً

                                                           
د. انه با مفاهيم خيانت و مثلث عشقي و روابط مافيايي دارداستاني عاشق . اين سريالاست ايهاي ترکياکيا يک سريال ماهواره .0

  .شودتر ميبيش هامانند آنهاي مجلل و خودروهاي لوکس و جذابيت سريال با نشان دادن خانه
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 بيني؟هايي ميلمچه في -» 

 «.اي(. کارتونم دوست دارمهاي ترکيهکُشم و بعدش گوزل و بعدش اکيا )سريال
 هايي داري؟مثالً چه عکس -»

 شناسي؟يه عکس دارم، فقط خارجيه، خاله، سلنا گومز رو مي
 آره. -

 i i i love you  ،عاشق اون آهنگشم، چي بود؟ چي بود اسم اون آهنگش
 آهان فهميدم. -

 «.اون آهنگشو دارم من
 
 
 
 
 

 

 5هاي خارجي گاه چنان است که فهم بيانات يک کودک شدت کاربري برخي از کودکان از رسانه
ساله صورت پذيرفته است،  5شود. مصاحبه زير که با افرود گر دانشگاهي دشوار ميساله براي مصاحبه

 رود.نمونه بارزي در همين راستا به شمار مي
 نه ما.يه بار بيا خو»
 کني؟دعوتم مي -

 البته بيا گارگاملشو ببينيم.
 چي رو؟ -

 «( ديگه!Smurfs)تو اسمورفاسه 
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 الکترونیکی مردساالری پذیرش -2-33

ا هاي گياهي نقشي اساسي ايفهاي دور، وقتي زنان در تأمين معيشت خانواده با گردآوري دانهدر گذشته
. اما در ادامه، با به کارگيري وسايل ابتدايي کشاورزي و کردند، جوامع بشري شاهد مادرساالري بودمي

افزايش ميزان توليد بشر، زنان نقش محوري خود را در جامعه از دست داده، تبديل به جنس دوم و جنس 
 تر در جامعه شدند.پست

 
 
 
 
 
 
 
 

 

س دست هاي وافري دال بر برابري زن و مرد و کنار نهادن تصوير جندر سده اخير، در غرب تالش
اي هو حتي تبعيض جنسي مثبت به نفع زنان در دستور کار برخي از دولت دوم بودن زن صورت پذيرفت

رفته، اين هاي ارتباطي پيشها با تصور اين که فناوريغربي قرار گرفت. مضاف بر اين، برخي از فمينيست
 ها را جبران کنند، با ديد مثبتيي تبعيض به زيان زنتا حدودها آورد که آنامکان را براي زنان پديد مي

رسد که در فضاي مي به نظر (، اما2101، 2و اودرو 1ها )مانند تلفن همراه( ياد کردند )سانيااز فناوري

تر بودن زنان تداوم دارد و فضاي مجازي در عمل مجازي باز هم حکايت جنس دست دوم بودن و پست
 ند.زمي نوعي از مردساالري الکترونيکي را دامن

بازي تهيه شده توسط شرکت نيتتندو داشت، نتيجه گرفت  01( در بررسي که در سطح 0880پرونزو )
 گردند، مردان چنين نيستند.مي ها در حالت مغلوب و محتاج ترسيمدر حالي که بسياري از زنان در بازي

 نويسد:هاي ويديويي خويش، با عباراتي مشابه مي(، در کتاب بازي2110نيومن )
ر اي هستند. مردان دهاي ديجيتالي، غالباً کليشههاي شخصيتي زن و مرد در بازيها و نقشرفتار»

يغ نما بر تن دارند، جهاي بدنهاي فيزيکي هستند و زنان در حالي که لباساکثر موارد، درگير خشونت
 «.ها بشتابدترسند و در پي مردي هستند که به ياري آنکشند، ميمي

                                                           
1. Sanya, B. N. 

2. Oderdo, P. W. 
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 هايزنان در بازي»گيرد: ها نتيجه مييومن پس از اشاره به ميزان حضور فيزيکي زن در بازين

 «. الکترونيکي، حتي به اندازه موجودات غيرانساني، قابل مشاهده نيستند
هاي ديجيتالي پرداخته بود، مشخص شد، مضمون يک در تحقيق ديگري که به تحليل محتواي بازي

هاي زني است که توسط فرد يا افرادي ربوده شده و محتاج کمک ديگران براي جراها درباره ماسوم بازي
مند و هايي قدرتها توسط مردهاي اخير در حالي که زنبه دست آوردن آزادي خويش است. در بازي

 شود.اي از نجات مردان توسط هيچ زني مالحظه نمييافتند، نمونهبرتر نجات مي
 هاي ديجيتالي، در تحقيق ازسي چگونگي القائات نقش جنسي زن در بازي(، براي برر0880پرونزو )

آموزان کالس پنجم دبستان، خواست تا به طراحي يک بازي الکترونيکي دست بزنند. نتايج مطالعه دانش
آموزان هنگام ترسيم شخصيت يک زن در جريان بازي، معموالً وي را به صورت اخير نشان داد که دانش

 کنند که محتاج ياري و کمک مردي است که از راه رسيده، به نجات او بشتابد.قلمداد مي فردي قرباني
واسته يا گيرد که روند اخير، خگفته، در کتابش نتيجه ميهاي پيشپرونزو با توجه به نتايج تحقيق

ناخواسته به تسلط فرهنگي، سياسي و اجتماعي بيش از پيش مردان در جامعه، و به تعبير ديگر 
 ، خواهد انجاميد.«مردساالري الکترونيک»

 
   

 
 
 

البته الزم به ذکر است که برخي از کودکان با مالحظه جنس دوم ديدن زن در اطراف و اکناف و 
 4بينند. اظهارات حميد اي، زنان را به صورت جنس دوم ميشان، در جريان يک يادگيري مشاهدهجامعه

 اي در همين جهت است:درش هست، نمونهساله که شاهد کتک خوردن مادرش از پ
  کني؟مي صحبت چه کسي با تربيش عنکبوتي مرد مورد در... حميد تو  -»
 و محمدرضا. آرتام با
 کيه؟ محمدرضا -
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 زد. لگد کيفم به کالس تو که پسره همون
 کني؟مي هم بازي عنکبوتي مرد محمدرضا، و آرتام با -
 خيلي. خنده( اوه، با)
 بودي؟ عنکبوتي مرد تيداش دوست -

 بله!
 شد؟مي چي وقت اون -
 ود(.رفرو مي خودش شده، در کودک ساکت)کردم مي دستگير رو بدا آدم رفتم،مي باالها ساختمون از
  شد؟ چي -
به نظر  ،رماد مصاحبه قبليبزنه )با توجه به  رو کسي نتونه ديگه زدم،مي تار بهش هم هست آدمي يه

 اي با مادر دارد(.پدر حميد باشد که رفتار نامناسب و پرخاشگرانه رسد اين فردمي
 باشيم؟ داشته هم عنکبوتي زنِ شهمي راستي -

 تونند.نمي کهها زن، گيمي چي عنکبوتي، زن بابا نه( بلند )خنده
 چرا؟ -

 خنده(.) شهنمي جا عنکبوتي مرد کاله تو موهاشون اصالً ضعيفند، چون
 کنند.مي کوتاه رو موهاشون خوب -

 .ادنمي که دردش عنکبوتي مرد کنند،مي گريه ،مياد دردشون خورند،مي ها کتکزن شه،نمي بازم
 خورند؟مي کتکها زن همه -

 دونم.مي چه من
 کنند؟ و گريه بخورند کتک که ديدي هايي روزن -

 که نيز و پدر بزند، تار رد به اودا دوست کودک که کسي احتماالً)کيه  بگم تونمنمي ولي ديدم، آره
 .«او است( مادر کنه،مي گريه و خورهمي کتک

 
 

 
 
 
 
 

شواهدي از پذيرش مردساالري الکترونيک  ساله، 5/4ساله و فرزام  4ساله، آيسان  5اظهارات رضاي 
 نهند:هاي ارتباطي پيشرفته را به معرض ديد ميدر سطح کودکان کاربر فناوري

 ا؟هپشتري پيش الکي... گفتي م -»
 آره.
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 بري اونجا؟منم مي -

 کشنت.پشتا مياگه تو رو ببرم، الک ،نه
 چرا؟ -

 آخه تو دختري.
 مگه چه اشکالي داره؟ -

 پشتا پسرن.چون که الک
 کشن؟مگه پسرها، دخترها رو مي -

 کشن.آره، دختراي واقعي رو مي
 چرا؟ -

 چون که عينک زدي، بايد عينکت رو برداري.
 تو دوست داري دختر باشي؟ -

 من استادشونم، استاد که نبايد دختر باشه.
 چرا؟ -

 «.کشنش، دختر قوي نيست، شمشير ندارهمي
 السا چه جوري بود؟ -»

 زنه به آنا.شد، السا بعد ميهمون قسمتي که پادشاه مي
 شن؟دخترها هم پادشاه مي -

 اوهوم.
 شن؟پادشاه ميشن يا پسرها دخترها پادشاه مي تربيش -

 مردا.
 ولي السا هم پادشاه شده بود؟ -

 پادشاه مرد نه. مثالً پرنسس شده بود تو قصر.
 کنن؟ها چه کار ميپرنسس -

 زنه؟اون جا رو ديدي، السا يخ مي
 آره ديدم، خوب؟ -

 منم اونجا رو ديدم.
 چه جوري هستن؟ کنن،ها کالً چه کار ميپرنسس -

 ونن.ها خيلي مهربپرنسس
 کنن؟ چه کارهايي مي -

 دهد(.)جواب نمي
 لباساشون چه جوريه؟ -



 045/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 رنگارنگم دارن.
 موهاشون چه رنگيه؟ -

 کرمي.
 هاشون چه رنگيه؟چشم -

 مشکي.
 اگه ما هم موهامون مثل اونا زرد بود، خوب بود؟ -

 آره.

 ها باشي؟دوست داشتي مثل اون -
 «.دوست داشتم فقط السا باشم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ده، کيه؟ره اين ور و اون ور و نجاتش ميفرزام اون دختره که اسپايدرمن با اون مي -»

 دونم، دوست دخترشه.گه نامزدشه... ولي من ميمامانم مي
 دوني؟اين رو تو از کجا مي -

 دونن. همه مي
 دونن؟هات هم ميدوست -

 آره! 
 از کجا فهميدن؟ -

 فهمه ديگه... .)با مکث( آدم مي
 کسي بهتون گفته يا خودتون فهميديد؟ -

 خب... اوووم... هم بهمون گفتن، هم خودمون فهميديم. 
 شه يه ذره بهم توضيح بدي؟مي -
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 رن بيرون. اش ميام هم دوست پسر داره... همهخب... مثالً من عمه
 چي شد که فهميدي اون دختره دوست دختر اسپايدرمنه، نه نامزدش.  -

 کنن تو يه خونه.ميچون با هم زندگي ن
 ديگه چي؟ -

 با هم ديگه هم خيلي مهربونن. 
 ها با هم خوب نيستن؟مگه زن و شوهر -

 نه.
 هايي که با هم مهربونن، به نظرت دوست پسر دوست دخترن؟يعني اون

 بله. 
 گي با هم مهربونن؟ميکنن که چي کار مي -

خندن... زنگ دن به هم... به هم مي. کادو ميرن سينما..رن رستوران... ميخندن... ميبه هم مي
 کنن به هم... .زنن به هم... کمک ميمي

 ها اين جوري هستن؟يعني دوست پسر، دوست دختر -
 آره. 

 که دو نفر، دوست پسر و دوست دختر هستن؟فهميديگه از کجا مي -
 عروسي نکردن!

 گه؟گت اين رو ميات که دوست پسر داره، به مامان بزرگ، بابا بزرعمه -
 گه! نمي

 کنن؟ها چي کار ميمگه اون -
 دعوا! 
 کنن؟خوب به نظرت چرا دعواش مي -

 چون پيرن!
 اين کارشون درسته يا غلط؟  -

 غلط!
 چرا؟ -

 خب بد نيست ديگه... همه دارن. 
 ان؟گن، قديميمييعني مامان بزرگ و بابا بزرگت که اين حرف رو  -

 آره.
 ودت فهميدي يا بهت گفتن فرزام؟ ها رو خاين -

 جفتش. 
 ده؟اش منتظره اسپايدرمن بياد نجاتش بده و چرا خودش خودش رو نجات نميچرا دختره همه -
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 خب ضعيفه ديگه خاله...دختره... لوسه. 
 ده، آره؟اش اسپايدرمن دختره رو نجات ميتو کارتون اسپايدرمن همه -

 آره ديگه... اون بايد نجاتش بده. 
 دوست دخترش چه شکليه فرزام؟ -

 مو طالييه. 
 ها خوشگلن؟مو طاليي -

ه، کنذاره... ولي بابام رو بوس نميکنه. لنز هم ميدونم... ولي مامانم موهاشو طاليي رنگ مينمي
 مثل دوست دختر اسپايدرمن.

 رو بوس کردم. کنن فرزام... . منم که اومدم خونتون، مامانت ها همديگه رو بوس ميخوب خيلي -
 کنه! ها فرق مي)با خنده( اون بوس

 اين رو از کجا فهميدي؟ -
 دونن! همه مي

 زني؟ها حرف ميي اين چيزهات دربارهبا دوست -
 آره!

 دونستي؟تو نمي -
 نه!
 ها بهت گفتن؟بعد چرا اون -

 من خودم پرسيدم. 
 چرا؟ -

 خواستم بدونم. مي
 ودي؟توي فيلم يا کارتون ديده ب -

 آره. 
 از کي پرسيدي؟

 از يکي. 
 چرا از مامانت نپرسيدي؟ -
 گفت. اون بهم نمي 
 تو هم دوست داري کسي بوست کنه؟ - 

 به مامانم!  ها رو نگيام... ولي بزرگ شدم، دوست دخترم بايد منو ببوسه... خاله ايناآلن بچه
 گم! نمي -
 ونست؟دها رو از کجا ميحاال اون دوستت اين چيز -

 دونم! اووم... نمي
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 هااا!گمبه من بگي به کسي نمي -
 خب... فکر کنم خودش فهميده بود. 

 دي؟دوست دختر داشته باشي، نجاتش هم مي -
 بايد نجاتش بدم. 

 چرا بايد؟ -
 ها رو نجات بدن ديگه. ها بايد دخترپسر

... 
 ها ضعيف هستن؟پس به نظر تو دختر -

 آره. 
 هايي مثل موانا، دختره اين همه قويه؟توي کارتون خوب پس چرا -

 قوي نيست.
 ده.اش رو نجات ميره قبيلهولي مي -

ها پنيرن... دست بزني ها خوششون بياد... وگرنه دخترسازن دختر)با خنده( الکيه خاله... اونو مي
 خندد(.ميرن )غش غش ميمي

 کني؟چرا اين جوري فکر مي -
 کنن.ر ميهمه اين جوري فک

 کنن؟چرا همه اين جوري فکر مي -
 اش لوس بازي. ها واقعاً ضعيفن... همهچون دختر

 ها ضعيفن؟هايي که تو دوست داري، همه دخترتوي کارتون -
 آره.

 چرا؟ -
 ها بايد نجاتشون بدن.اش مردهمه

 کنن؟هات هم اين جوري فکر ميدوست -
 ترکن.ا بادکنکن، دست بزني ميهگيم، دخترميآره... ما هممون 

 يعني مامانت هم ضعيفه؟ -
 آره. 

 منم ضعيفم؟ -
 فکر( نه شما ضعيف نيستي... آخه شما بزرگ شدي ديگه. )با کمي

 تره. مامانت از من هم بزرگ -
 هايش را باال انداخت و جواب نداد(.)شانه

 ها کمکت کنن.تو اصالً دوست نداري توي کارهات دختر -
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  نه. -
 تونن مثل موانا و شجاع قوي باشن؟ها چي کار کنن؟ نميپس دختر -

 . «ها بايد مامان شنها الکيه... دخترگفتم که... اون کارتون دختر

 
     

 
 
 
 
 

يندرال کند که ساي ياد ميساله، با اشاره به کارتون و پويانمايي سيندرال، از بوسه شاهزاده 4يسناي 
 دهد:ت ميرا از خواب مرگ نجا

 هايي رو دوست داري؟يسنا تو چه کارتون -»
 سفيد برفي، همين يه دونه.

 مگه کارتونش چه جوريه؟چرا سفيد برفي رو دوست داري؟  -
 مرد پيششن.چند تا  چون

 چون مردا پيشش هستن، قشنگه؟ -
 کنم.ان. شبا هم بهشون فکر مي من خوشم ازشون مياد، با مزه

 کني؟به چي فکر مي -
 به سفيد برفي.

 چه فکرهايي؟ -
 گم چرا ديگه کارتون سفيد برفي نمياد.کنم، ميفکر مي

 چه جوري بود؟کني، داستانش خوب برام تعريف مي -
 انداخت روشون، انگار مادرشونه.سفيد برفي پيش هفت کوتوله بود، پتو مي

 کرد؟ها زندگي ميپيش اون -
 آره.

 چرا؟ مگه خودش خانواده نداشت؟
 خواست بکشتش، فرار کرد.چرا، ولي ملکه مي

 خواست بکشتش؟چرا ملکه مي -
 خواست فقط خودش خوشگل باشه.چون خوشگل بود، اون مي

 ها؟هان، پس واسه اين رفت پيش کوتولهآ -
 آره.
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 ها زندگي کنه؟به نظرت بد نبود رفت پيش اون غريبه -
 کردن.نه، با هم بازي مي

 خوب بعدش چي شد؟ -
 ده که اونو بکشه.کنه، بهش سيب ميخرش ملکه پيداش ميآ

 ميره؟بعدش سيندرال مي -
 کنن.شه، بعد ازدواج ميکنه، از خواب بيدار ميره، بعد شاهزاده بوسش مينه، به خواب مي

 کنه؟چرا بوسش مي -
 شه.دونم، ولي بعدش بيدار مينمي

 کنه؟به نظرت شاهزاده کار خوبي مي -
 «.آره

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارتون و پويانمايي سيندرال و موارد مشابه، در بطن خود مروج مردساالري بوده، حيات زن را در گرو 
 کنند.بوسه عشقي يک مرد ترسيم مي

مصاحبه شده، حکايت از آن دارد که بعضي از دختران  81نسل دهه بررسي اظهارات برخي از کودکان 
دارند، اگر اتفاقي براي آنان بيفتد، چشم اميد به مي ، بيانخردسال، با پذيرش مردساالري الکترونيک

هار اظ ها دارند که بيايند و آنان را نجات دهند.من، اسپايدرمن و نظاير آنتن، بتقهرماناني مانند بن
 نظرهاي مهناز و پونه شواهدي دال بر همين معنا هستند:

 به نظرت سيندرال يه دختر قويه يا ضعيف؟ -»
 کنن، به جز اون شاهزاده که دوسش داره.اون خيلي خوشگله، بقيه اذيتش مي دونم،نمي

 دوني که شاهزاده اون رو دوست داره؟از کجا مي -
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خواد باهاش ازدواج کنه. تازه وقتي کفشش کنه، ميرقصه، بوسش ميکنه، باهاش ميآخه بغلش مي -
  .شههم زنداني ميگرده تا پيداش کنه. اون بيچاره مونه، کلي دنبالش ميمي

 داد؟کني بايد شاهزاده اون رو نجات ميفکر مي -
 .«کردنتونست، زنداني بود، اذيتش ميآخه اون که خودش نمي

 دن؟باربي و سفيد برفي که تو دوستشون نداري، کارهاشون رو چه جوري انجام مي -»
 .«نجاتشون بدن...... ها کمک کنناش بقيه بايد بيان به اونها ضعيفن ديگه... همهاون

داشت که پسرش در جريان بازي با خواهرش، در ساله هم در مصاحبه خودش بيان مي 4مادر مهدي 
 زند:هيبت مرد عنکبوتي به نجات وي دست مي

 مهدي تا حاال شده رفتار الگوهاي کارتونيش رو توي خونه نشون بده؟  -»
 شم!متوجه منظورتون نمي

ينه، بتن رو ميکنم عزيزم. مهدي تا حاال شده مثالً بعد از اين که کارتون بنام رو اصالح ميجمله -
 هاش نشون بده؟ تن رو توي بازيهمون رفتارهاي بن

تنش ادا اطواراي همونو در مياره يا مثالً بعد از کارتون طوره. مثالً با ساعت بنبله. هميشه همين ،آهان
 . «دهره مهسا رو نجات ميپره. مثالً ميپايين ميمرد عنکبوتي، هي از رو مبال باال و 

مضاف بر آن چه از آن ياد شد، برخي از کودکان خردسال با پذيرش جنس دوم بودن زن، اين حق را 
ساله، گواهي بر اين موضوع  4شوند که دست به اذيت و آزار وي بزنند. اظهارات نويان براي خود قايل مي

 است:
 کردي؟مي چه کار کارتون، شدن تموم از بعد ديدي،ميرو  کبوتيعن مرد که موقع اون -»

 کردم.مي بازي
 کردي؟بازي مي چي -

 بازي. عنکبوتي مرد ديگه، معلومه
 اومد؟مي خوشت تربيش عنکبوتي مرد کارتون کجاي از -

 افته.مي ،نمياددر تارش شه،مي دارخنده با حاله، خيلي شه،مي تموم تارش وقتي
 ده؟مي هم انجام بدي کار عنکبوتي مرد -

 .«شهمي هم ناراحت دختره کنه،مي اذيتش نداره، دوست رو دخترش دوست
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  فمینیستی فرهنگ از استقبال -2-32

هاي ترين فرازهاي محدود و خاصي را بر عهده دارند. در يکي از مهمهاي ديجيتالي، فعاليتزنان در بازي
شوند که در نهايت ضعف، فتور و سستي هايي مطرح ميزنان به عنوان موجود هاي الکترونيکي،بازي

به شکل  اند وهاي الکترونيکي، زنان به صورت قرباني در نظر گرفته شدهقرار دارند. در بسياري از بازي
نان تري آمداومي محتاج کمک و ياري مردان هستند و به صراحت وابستگي خود به مردان و سلطه و بر

 دهند.مورد تأييد و تأکيد خويش قرار ميرا 
هاي الکترونيکي، زن به عنوان موجودي که تنها و تنها جذابيت جنسي دارد و در فراز ديگري از بازي

 گردد.بايد با برهنه کردن خود و به نمايش نهادن اندامش، حقي براي حيات بيابد؛ مطرح مي
ها را به مهر، عطوفت و عواطف سرشارشان، آن ها در نهايت، با تهي کردن زنان ازطراحان بازي

سازند که پس از جذابيت جنسي زنان، خشونت و خشونت کشيده، چنان در پرخاشگري غرق مي
شود. به اين ترتيب در يک کلمه، اوج ترين واقعيت وجودي آنان مطرح ميپرخاشگري به مثابه بارز

جايي ديد که زن با ترکيب جذابيت جنسي و  توان درهاي ديجيتالي، ميها را در بازياعتالي زن
 پرخاشگري خويش، به کااليي مطلوب طبع مرد تبديل شده و يا به يک شبهِ مرد، بدل شده است. 

هاي ويديويي، موجودي محو و ناپيدا است. پرونزو با اين استدالل (، زن در بازي0880به اعتقاد پرونزو )
 01 پردازد، به تحليل محتوايبه بيان محتواي بازي مي که تصوير جلد کاست بازي، به شکل نمادين

تندو دست زد. در مجموعه تصاوير اخير، مردان، زنان و موجوداتي مانند بازي تهيه شده توسط شرکت نين
ها )که داراي جنسيت مشخصي نبودند(، وجود اي و رباتهاي مختلف، موجودات افسانههيوال، ديو، حيوان
ن و مردان موجود در تصاوير اخير را برحسب اين که در حالت غلبه و سلطه يا شکست داشتند. پرونزو، زنا

خورده، مطيع و فرمانبر بودند، تقسيم کرد. نتايج حاصله از تحليل تصاوير اخير، حاکي از آن بود که روي 
 04ت بازيگر زن وجود داشت. گذشته از نسب 8بازيگر مرد و  005بازي مورد بررسي، در مجموع  01جلد 
شدند، هيچ تري تشخيص داده ميمرد در حالت غلبه و بر 21اخير، در حالي که در تصاوير مردان،  0به 

ها به شکل زن %41ها در حالت پيروزي، ترسيم نشده بودند. برعکس، در حالي که قريب يک از زن
ر حالت اخير به ها دواضح در حالت مغلوب و محتاج به کمک نشان داده شده بودند، هيچ يک از مرد

دوست دختر  1هاي دوسرنمايش در نيامده بودند. به عنوان نمونه، در تصوير درج شده روي جلد بازي اژد

وجو و يافتن وي، در حالي که با حلقه زدن يک دزديده شده است و بيلي، پس از جست 3، ماريان2بيلي

 کند، با دست ديگرش با زنيفظت ميدستش به دور کمر باريک ماريان، او را محکم گرفته و از وي محا
کوشد، شالق او را هايي بزرگ دارد، در حال جنگ و ستيز است و ميکه مدل موي تاج خروسي و سينه

                                                           
1. Double Dragon 2 

2. Billy 

3. Marian 
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هاي هاي پاشنه بلند، لباسي کوتاه و با پارگياز دستش خارج کند. در اين تصوير ماريان داراي کفش
تصوير  اند. درهاي بدن او را به معرض ديد نهادهتهاي سينه و ساير قسمبسيار زياد است که برجستگي

اخير، ماريان صورتش را روي سينه عضالني بيلي گذاشته است و با حالتي حاکي از اطمينان به نجات 
 نگرد.يافتن توسط بيلي، به صحنه درگيري مي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود و بايو دزديده مي توسط يک انسان شيطان صفت 2دوست دختر بايو بيلي 1در بازي مشابهي آنابل

ش کند؛ به نجات دوست دختربيلي با ورود به صحنه و پيگيري مسأله، در جريان نبردي که با وي مي
 آيد. نايل مي

ها اين بازي %82بازي ويديويي انجام داد، نشان داد که در  011در سطح  3تري تولزاي کهدر مطالعه

ها در خطر قرار داشتند و بايد مورد خانم 4مانده نيز، در مورد باقي 9جنس مؤنث هيچ نقشي ندارد. در 
ها جنس مؤنث نقش فعالي برعهده داشت داد. بنابراين تنها در دو درصد از بازيها را نجات ميمردي آن

 در صددها انسان نبودند، بلکه در يک مورد يک کانگوروي مادر يک از آنکه در اين موارد هم، هيچ
 (.0880آفرين بود )پرونزو، بود و در مورد بعد هم يک موجود تخيلي مؤنث، نقشنجات دادن فرزندش 

 نويسد:هاي ويديويي خويش، با عباراتي مشابه مي(، در کتاب بازي2110نيومن )
ر اي هستند. مردان دهاي ديجيتالي، غالباً کليشههاي شخصيتي زن و مرد در بازيها و نقشرفتار»

يغ نما بر تن دارند، جهاي بدنهاي فيزيکي هستند و زنان در حالي که لباستاکثر موارد، درگير خشون
، ها بشتابد. به عنوان مثال، در سري سوپر ماريوترسند و در پي مردي هستند که به ياري آنکشند، ميمي

 واي اسير شده است و دايم در اسارت، به اين سو و آن سپرنسس دختر زيبارويي است که در چنگال عده
 «.شود و نيازمند ماريو، قهرمان داستان است که به نجات وي بشتابدکشيده مي

                                                           
1. Annabell 

2. Bayou Billy 

3. Toles, T. 
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 هايزنان در بازي»گيرد: ها نتيجه مينيومن پس از اشاره به ميزان حضور فيزيکي زن در بازي
 «. الکترونيکي، حتي به اندازه موجودات غيرانساني، قابل مشاهده نيستند

 %41بازي ديجيتالي پرداخته بود، مشخص شد، مضمون  01واي در تحقيق ديگري که به تحليل محت
هاي زني است که توسط فرد يا افرادي ربوده شده و بازي( حول و حوش ماجرا 01بازي از  02ها )بازي

ها هاي اخير در حالي که زنمحتاج کمک ديگران براي به دست آوردن آزادي خويش است. در بازي
اي از نجات مردان توسط هيچ زني مالحظه يافتند، نمونهتر نجات ميمند و برهايي قدرتتوسط مرد

 شود.نمي

 
 

 
 
 
 
 
 

 هاي ديجيتالي، در تحقيق از(، براي بررسي چگونگي القائات نقش جنسي زن در بازي0880پرونزو )
 هآموزان کالس پنجم دبستان، خواست تا به طراحي يک بازي الکترونيکي دست بزنند. نتايج مطالعدانش

آموزان هنگام ترسيم شخصيت يک زن در جريان بازي، معموالً وي را به صورت اخير نشان داد که دانش
 کنند که محتاج ياري و کمک مردي است که از راه رسيده، به نجات او بشتابد.فردي قرباني قلمداد مي

ر، خواسته يا ند اخيگيرد که روگفته، در کتابش نتيجه ميهاي پيشپرونزو با توجه به نتايج تحقيق
ناخواسته به تسلط فرهنگي، سياسي و اجتماعي بيش از پيش مردان در جامعه، و به تعبير ديگر 

 ، خواهد انجاميد.«مردساالري الکترونيک»
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ها، حاکي از طرح جذابيت جنسي زن به مثابه يک پاداش براي بازيگران است. در نگاهي به بازي
دهد، وي خود را به ها، وقتي قهرمان بازي با خراب کردن زندان، زن را از زندان نجات مييبرخي از باز

بوسد و البته در پي اين امر خون شخصيت داخل بازي )که به مانع آغوش مرد منجي انداخته، وي را مي
 گيرد.گردد(، فزوني مياز سوختن فرد در بازي مي

اي وسهکند؛ سونيا بکه در نقش قهرمان بازي، ايفاي نقش ميفو، با برنده شدن کاربر در بازي کنگ
شود و پس از پشت سر نهادن زند. در بازي سرباز مبارز، کاربر در نقش سربازي مبارز ظاهر ميبر وي مي

تواند کوهستاني، کويري يا جنگلي باشد، به زني اي که به حسب انتخاب قبلي وي، ميرقبا، در منطقه
 شود.ي جايزه وي شمرده ميرسد که به نوعمي

شود، دختري وارد هاي ديگري )مانند بازي موتور(، پس از آن که قهرمان بازي پيروز ميدر بازي
رود. مضمون ارايه يک دختر به عنوان صحنه شده، روي ترک موتور قهرمان بازي نشسته و با او مي

 شود.هاي ديگر مالحظه ميجايزه، در بسياري از بازي
تواند به انتخاب سه شوند که بازيگر ميزن در صحنه ظاهر مي 4هاي قمار، نخست ز بازيدر يکي ا

شود زن بازيگر يکي از دالر، سبب مي 211ها بپردازد. در جريان بازي، بازيگر با بردن هر نفر از آن
مل زن روي دالر، بازيگر شاهد برهنه شدن کا 0111هايش را بيرون بياورد تا آن که با بردن حدود لباس

 شود.صفحه نمايشگر مي
هاي متعدد ديگري، زن به مثابه موجودي که ويژگي عمده وي، جذابيت جنسي او است، مطرح در بازي

اي )دزدي بزرگ اتوموبيل(، کاربر در نقش قهرمان بازي، در حالي که بايد تيهايي مانند جيباشد. در بازيمي
د و در ها را کتک بزنه، دست به دزدي ماشين يا پول افراد زده، آنبراي پيشبرد اهداف خويش، با تهديد اسلح

هاي دختران سکسي که با تصاوير بزرگ دختران نيمه سطح شهر به جنگ و گريز مشغول شود؛ از کنار کلوب

 نيز قابل مشاهده است. 1. مسأله اخير در بازي تيکنکنداند؛ عبور ميآرايش شده ،برهنه
    

                                                           
1. Taken 
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تندو و سگا به عمل هاي نينبازي مشهور ديجيتالي شرکت 44در تحليل محتوايي که در مورد  1يتزد

ها، زنان به ديگر از اين بازي %29هاي مزبور، زن وجود نداشته، در بازي %00آورد، نتيجه گرفت که در 
خاشگري توام بودند هاي مزبور با پراز بازي %09مثابه يک هدف جنسي مطرح شده بودند. عالوه براين، 

 (.0880ها متوجه زنان بود )پرونزو،موارد اخير، پرخاشگري %20که در 
 نهد:ساله در مصاحبه خود در عمل پذيرش مردساالري الکترونيک را به معرض ديد مي 4ياسمين 

 ها هم ديدي؟تن و اينهاي مثل بنياسمين خانم، تو از اين کارتون -»
 رم.آره، ولي من زياد دوست ندا

 چرا دوست نداري؟ -
 اس.چون پسرونه

 يعني چي پسرونه هست؟ -
 خب به خاطر اين که پسرا زياد دوست دارن. ما باربي دوست داريم، پسرا باربي دوست ندارن.

 تن رو دوست نداري؟شما چرا بن -
 تن رو بکنه.کشه با يه پسر بتونه بازي بنکشم. هر دختري خجالت ميچون که خجالت مي

 کارتونش رو ببيني چي؟ -
هاي نينجا پشتيه کارتون پسرونه رو دوست دارم که... الک تربيشبينم. اما کارتونش رو ببينم، مي

 دوست دارم. تربيشرو 
 اومد؟کرد که به نظرت پسرونه ميتن چه کار ميخوب بن -

و بدزده، اگه يکي من کنن، درست کنه. مثالًتونست شکاليي که وحشتناکن، اما بهمون کمک ميمي
 «.تن شايد خبردار بشه، بياد، اون آدمه رو يه جوري بکشهبن

مردساالري الکترونيکي از سويي و تأکيد بر اندام و جذابيت جنسي زن از سوي ديگر، برخي از زنان 
 )و انديشمندان جامعه بشري( را برآن داشته است تا به مقابله با جريان اخير بپردازند.

                                                           
1. Dietz, T. L. 
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 هاياند با طرح مضاميني متفاوت از آنچه به طور معمول در بازيبه سهم خود کوشيده 1اهفمينيست

ا ها، يشود، به زن هويت جديدي ببخشند، از اين رو طرح قهرمانان زن در بازيالکترونيکي ديده مي

                                                           
اين کنند: است که هدفي مشترک را دنبال مي هاي اجتماعيجنبشو  هاايدئولوژي، هاي سياسيجنبشاي از گسترهفمينيسم  .0

هاي سياسي، اقتصادي، شخصي و اجتماعي، با مردان که در زمينه حقوق زنانيابي به سطحي از قراري و دستبر نهضت خواستار
 .شودمينيز و اشتغال  آموزش و پرورشهاي برابر براي زنان در اين هدف شامل تالش براي برقراري فرصت است. برابر

تصاديِ کننده براي جايگاه اجتماعي، سياسي و اقها نبايد عاملي تعيينفعالينِ حقوقِ زنان باور دارند که جنسيت در زندگي انسان
برابري  ود زن و مرد بايد از حقوق برابري در زمينه هاي مختلف برخورددار باشند و به برابري جنسيتي باشد، زيرا باور دارن نآنا

ردِ حقوق، عاليق بهاي جنسيتي و پيشترين تمرکزِ خود را معطوف به تهديدِ نابرابريدارند. فمينيسم بيشاعتقاد حقوق زن و مرد 
پديد آمد. زماني که مردم  «حقوق بشرنامه انتشار اولين اساس»ميالدي  21 است. فمينيسم عمدتاً از قرنو مسايل زنان کرده

 موارد ينااز حقوقِ زنان دربرگيرنده  شوند. بخشياي اين امر را پذيرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب ميطور گستردهبه

 :شودمي

خاطرِ کارِ برابر، حقِ مالکيت، حقِ تحصيل، حقِ شرکت در تماميتِ بدني و خودمختاري، حقِ رأي، حقِ کار، حقِ دستمزدِ برابر به
 .آزاديِ مذهبيارتش، حقِ مشارکت در قراردادهاي قانوني و در نهايت؛ حقِ سرپرستيِ فرزندان، حقِ ازدواجِ آزادانه و 

 است.رفتهگ شکل هاآن اجتماعيِتحت تأثير تربيت، ايدئولوژي يا طبقه  ،اندها از فمينيسم کردههايي که فمينيستتعريف

دل يا رسمي هاي انديشه فمينيستي است، چهره معتترين گرايشيکي از شناخته شده ،طلبفمينيسمِ ليبرال يا فمينيسمِ اصالح
هد و به تبيين جايگاه زنان بر اساس حقوق برابر و موانع مصنوعي در برابر مشارکت زنان در عرصه عمومي دفمنيسم را نشان مي

هاي ليبرال، در تبيين نابرابري جنسي به مواردي همچون تقسيم فمينيست .پردازدداري واقع شده ميکه فراسوي خانواده و خانه
تر در عرصه نخستين و زنان عرصه دوم جاي دارند(، و فرايند يشکار جنسي، جدايي عرصه عمومي و خصوصي )که مردان ب

  .کنندشان ايفا کنند، اکتفا ميسالي نقشي متناسب با جنسيتاي که بتوانند در بزرگگونهه اجتماعي کردن کودکان ب

بوس و اجتماع را ر محناپذيها را در قالب شخصيتي انعطافانسان ،تبعيض جنسي مثل نژادپرستي هاي ليبرالبه نظر فمينيست
ي هاترين ارزشاز شکوفايي گرامي ،گيردکند، از آنجا که زنان را دست کم مياز شکوفايي استعداد اعضاي آن محروم مي

  .در مجموع، تمرکز فمنيسم ليبرال بر اصالح جامعه است، نه تغيير انقالبي آن .کندفرهنگي جلوگيري مي

است. اين گرايش از انديشه فمينيستي بر اساس  انگلسو  مارکسبرآمده از آراء  ،يستيمباني و چارچوب نظري فمينيسم مارکس
دهد که براي پردازد و پس از آن توضيح ميوي تحليلي انديشه مارکسيستي به تبيين چرايي موقعيت تحت ستم زنان ميالگ

تغيير اين وضعيت چگونه بايد مبارزه کرد. معتقدين به فمينيسم مارکسيستي بر اين نظرند که اساس ستمي که بر زنان روا 
داري را يتي و در آخر نظام خانواده مردساالر است. از ديگر سو، نظام سرمايهناشي از مالکيت خصوصي، تقسيم کار جنس ،رودمي

هاي مارکسيست، نظام طبقاتي )اقتصادي( است به بيان ديگر، دشمن اصلي فمينيست .دانندعامل اصلي بازتوليد اين نابرابري مي
 ي مارکسيست براي تغيير وضعيت موجود وهااست. استراتژي پيشنهادي فمينيستکه زنان را در موقعيت فرودست جاي داده

هاي جنسيتي، تالش براي تحقق انقالب سوسياليستي و تأسيس جامعه کمونيستي است که تحت لواي آن موقعيت رفع نابرابري
  .زنان با مردان برابر خواهد شد

هاي ديگر تگاهنگرفتنش از دس تأهاي فمينيستي متقدم بر آن، نشهاي فمينيسم راديکال با گرايشترين تفاوتيکي از اصلي
بخشيده  کنند. فمينيسم راديکال به زنانگي ارزش مثبتيتلقي مي« مردانه»هاي راديکال هايي که فمينيستانديشه است، دستگاه

ستي ترين مفهوم در اين جريان فمينيکند. شايد بتوان گفت عمدهدر برابر مردان قلمداد مي ،اي فرودستو زنان را به مثابه طبقه
ترين و شديدترين شکل نابرابري است، ستمي که زنان به واسطه زن بودن خود متحمل آن به عنوان کهن« ستم جنسي»

يشتر رفته و تمامي بلکه پ ،کندشود اکتفا نميهاي راديکال تنها به نقد ستمي که بر زنان روا داشته ميشوند. البته فمينيستمي

 .داردوق مردانه اعالم مياشکال سلطه و سرکوب را ناشي از تف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3
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سالح  يا با به دست گرفتن يک هستندکساني که در جريان مبارزه با مردان، قادر به شکستن کمر مردان 
 .اندورزند، )به زعم خويش( سعي در دفاع از زنان کردهمخوف، به انهدام آنچه فرارويشان است، اقدام مي

   
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
رود. شمار ميمارکسيستي، از منتقدان جدي آنان به– هاي سوسياليستيفمينيسم راديکال به رغم شباهت روش شناختي با جريان

ارغ از دارند که هر زني، فکنند و اعالم ميپذيري زنان تأکيد مي، بر احساسات جنسي و جامعه«کار و توليد»له أآنان به جاي مس
زنان دارد. توالي منطقي چنين تفکري، تلقي مردان به عنوان يک  ديگر با مشترکي منافع مانند آن، بقه، نژاد، گروه سني وط

ها اگرچه سلطه راديکال .شودنيز منتهي مي« گراييناهمجنس»طلبي جنسيتي است؛ امري که خود به نقد گروه دشمن و جدايي
دانند کنند، اما از آن جا که ستم جنسي را عميقاً تثبيت شده مياختاري اجتماعي تلقي ميطلبي مردانه را نه امري ذاتي، بلکه س

 .کننددفاع مي تغيير اجتماعياز مدلي انقالبي براي 

 ارايه کرده است. فرويدهاي است که برگرفته از نظري روانکاوانهگرانه يا تحليلروانفمينيسم 

بر  دوران کودکي هايآموزش چه طور که کردند دهاستفا مسأله اين توضيح براي فرويدها از نظريات روان کاوانه فمينيست
 کند. سالي سر باز ميناخودآگاه انسان اثر گذاشته و در دوران بزرگ

هاي مارکسيست، بر سر علتِ فرودستي زنان و چگونگي تغيير هاي راديکال و فمينيستمينيستدر نتيجه مجادالت ميان ف
 .هاي جديدي شکل گرفتند که به فمينيسم سوسياليستي شهرت يافتندرايج بود؛ نظريه 0811وضعيت در دهه 

و نظام مردساالري است. به بيان ديگر،  داريسرمايههاي سوسياليست توضيح چگونگي ترکيب نظام له اصلي فمينيستأمس
يد صرفاً اها معتقدند که براي تحليل وضعيت فرودستي زنان و همچنين طراحي استراتژي مبارزاتي براي تغيير وضعيت نبآن

اي از جموعهها(؛ بلکه بايد مها يا صرفاً روانکاوانه مانند برخي راديکالنگاهي تک بعدي داشت )صرفاً طبقاتي مانند مارکسيست
  کرد.شرايط و علل را در ايجاد موقعيت فرودست زنان بررسي 

اي هت رسيدن به جامعه برابر بايد مبارزهاي سوسياليست، معتقدند که براي تغيير وضعيت موجود در جهاز اين رو، فمينيست
ي هاداري صورت پذيرد. بدين ترتيب، فضاي عمل و حوزه مبارزه از نظر فمينيستبا نظام مردساالري و سرمايه« زمانهم»

 ،ها مورد تبعيض قرار دارندهاي عمومي و خصوصي که زنان در آنها نيست، بلکه مجموعه حوزهسوسياليست محدود به کارخانه
 .هاي سوسياليست، شيوه چند جانبه استمکاني براي مبارزه است. در واقع، شيوه عمل فمينيست

ست که در موج سوم هايي از ديگر انواع فمينيسم افمينيسم سياه، اکوفمينيسم، فمينيسم پسااستعماري و پسافمينيسم نيز نمونه
 اند.گذاشته وجودفمينيسم پا به عرصه 

 هاي گوناگون که هدف غايي آن به مبارزه طلبيدن نظم موجود وها و فلسفهها، نظريهشتمل بر جنبشفمينيسم گفتماني است م
 خود، تاريخيها در طول مبارزه فمينيست آرماناحقاق حقوق زنان براي يک زندگي بهتر است. در حقيقت شايد بتوان گفت 

زندگي زنان است. با اين حال متأثر از شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ديگر متغيرهاي  براي بهتري جاي به جهان تبديل
ا و هتوان در دغدغهه خوبي مياست که اين موضوع را بها با فراز و فرودهاي بسياري همراه بودهاثربخش، تالش فمينيست

  .هاي اين گروه طي مقاطع مختلف مشاهده کردخواسته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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رسد، طرح زن در حد و شأن مرد و نه يک جنس دست به نظر مي با توجه به آن چه از آن ياد شد،

يي هاقهرمان و منجي يا طرح وي در حرفه دوم، امر مفيدي است، به همين ترتيب طرح زن به عنوان يک
هاي افراطي نمايد، اما آنجا که فمينيستکه بعضاً به شکل سنتي در انحصار مردان بوده است، مفيد مي

لِه کردن مردان را مورد تأکيد قرار داده يا حتي همبستر شدن با وي را، به خدمت ال، تحقير و و راديک
کنند، بالطبع اين موارد آثار گرايي زنان دفاع ميجنسنگاري و همدشمن درآمدن تفسير کرده، از هرزه

هايي که مفاهيم مطرح شده فمينيستي، عمدتاً سويي در مخاطبان خواهد داشت. اما به هر صورت در بازي
د، اين گردندر سطح فمينيسم معتدل )يا ليبرال( است و زنان در نقش و هيبت يک قهرمان مالحظه مي

هايي که متأثر از مفاهيم فمينيسم افراطي و راديکال هستند، اين رش است، اما در بازيامر مورد پذي
 برد.فمينيسم جز مشوش کردن ذهن کاربران راه به جايي نمي
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آنا را و سازند، کارتون السا هاي خود خاطرنشان ميدر جريان مصاحبه، ساله 4نيکاي  ساله و 5يلداي 
بينند و به آن عالقه دارند. در کارتون اخير قهرمان کارتون زني قدرتمند است که قبل از آن که مي

 کند.گري ميجذابيت فيزيکي آن در کارتون عمده شود، قدرت وي در نبرد با دشمنان، جلوه
 هايي داري؟ديگه چه بازي -»

 ها رو بگيريم.مثالً موتور بازي. بايد جايزه
 کنند؟ها موتور بازي، بازي نميپسر تربيشمگه  -

 آخه تو موتوره يه دختره.
 عصر يخبندان رو هم ديدي؟ -

 «.اوهوم آنا السا هم خيلي
 هايي داري؟نيکا تو توي تبلتت چه بازي -»

 باربي، بدو بدو، بازي زبان، کارتونم دارم.
 هايي؟چه کارتون -

 شن.تن، ماشينايي که ربات ميدورا، السا و انا، بن
 اشين بازي هم داري؟م -

 نه پسرونه ست و من دوست ندارم.
 تن و مثل اون بودي؟دوست داشتي جاي بن -

 نه، ولي دوست داشتم جاي السا باشم، ولي آنا رو هم دوست دارم.
 چرا؟ -

 چون السا يخ داره.
 ترسي با يخت کسي رو اذيت کني؟اون وقت نمي -

 کنم.اشن رو اذيت ميکنم. فقط کسايي که بد بنه کسي رو اذيت نمي
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 تن باشي؟چرا دوست نداري جاي بن -
 «.تن واسه پسرا خوبه نه دخترا. پسرونه ست و خشنهآخه بن

 
ساله هم در مصاحبه خودش باربي را به دليل ضعف مفرطي که در برش و اجرا دارد،  5/4کيمياي 

 کند:نفي مي
 ها حرف زدي؟ي اين چيزهکيميا با مامان يا بابا يا داداشت تا حاال دربار -»

 ها؟رؤيا و اين
 کنه و چه قدر کارهاش با حال و هيجان انگيزه؟ها رو ميي اين که باربي اين کارنه. مثالً درباره -

 آره... .
 ها چي گفتن بهت؟اون -

 ها رو باور کنه. ها فقط براي سرگرميه... آدم نبايد اين چيزمامانم گفت اين چيز
 گفت؟ديگه چي  -

 هاست. گه يه دختر واقعي زندگيش اين جوري نيست... . اين مال کارتونهميشه مي
 گه؟به نظرت، مامانت راست مي

 بله. -
 کني، ازش خوشت مياد، آره؟ها باز هم تو توي رؤيا که بهش فکر ميي اينولي با همه -

 )با خنده( بله!
 دارن؟ها هم باربي رو دوست هات چي؟ اونکيميا دوست -

 بله، همشون.
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 زنيد؟ها حرف ميي اين چيزبا هم درباره
 )با خنده( بله. 

 گيد؟ميبه هم  چي -
 زدن. اش حرف مياش دربارهها همهمثالً چند روز پيش که تولد شصت سالگي باربي بود، بچه

 گفتن؟چي مي -
 تره. نگ موهاش خوشگلاين که مثالً کدوم کارتونش بهتره... کدوم لباسش بهتره... کدوم ر

 دوست داري؟ تربيشتو کدوم لباس و رنگ موش رو  -
 هاش قشنگه... ولي کالً اوني رو که توش پليسه، دوست دارم.کند( به نظرم خيليفکر ميمن... )کمي 

 چرا؟ -
 خب پليسه ديگه... هيجانش زياده. 

 کرد؟هايي ميباربي وقتي پليس بود، چه کار -
 کردن. ها رو بقيه ميکرد... کارنمي )با خنده( کاري

 يعني باربي خيلي زرنگ نيست؟ -
 تيپه.نه، خوشگل و خوش

 تيپ باشه؟به نظرت يه دختر زرنگ و باهوش باشه بهتره يا خوشگل و خوش -
 اوووم... خب... فکر کنم جفتش خوبه. 

ه يا خوبه و کلي کار بلددختر زرنگ و باهوش که مثالً درسش  تر کدوم باشي،بيشتو دوست داري  -
 تيپه؟يه دختر که مثل باربي فقط خوشگل و خوش

 ي بلند(.يه... يه دختر باهوش و زرنگ که خوشگل و خوش تيپ هم هست )خنده
 کنه؟هايي توي زندگيش ميکيميا باربي کالً چه کار -

 ماجراجويي... .
 اش دنبال يه چيزيه؟يعني همه -

ست عاشقانه هست... من دوست ندارم... مامانم هم گفته نبينم... ولي هاش هاش... بعضينه تو همه
هاش هست که هيجان داره... مثل باربي و جادوي دلفين... ماجراجويي استاراليت... راپونزل و قلم بعضي

 ها خيلي هيجان دارن. جادويي، اين
 کنه؟ها، باربي چه کار ميتوي اين کارتون -

 ي يه جادوگر گير افتاده و بايد از اونجا فرار کنه.جادويي، باربي خونه مثالً تو راپونزل و قلم
 کنه؟فرار مي -

 آره... با يه خرگوش. 
 کنه؟باربي مشکالتي رو که براش پيش مياد، چه جوري حل مي -

 )با خنده( تا حاال بهش فکر نکردم. 
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 کنه. يعني خودش مشکالتش رو حل مي -
ها هم اوني که از باربي خوشش مياد، مياد و شانس مياره... بعضي وقت رتبيش)با خنده( نه خانم... 

 کنه. کمکش مي
 تو هم دوست داري مشکالتت رو اين جوري حل کني؟  -

 کنم... .مينه. من خودم حل 
 تونه مشکالتش رو حل کنه؟به نظرت چرا باربي خودش نمي -

 اوووم... فکر کنم چون خيلي زرنگ نيست خانم. 
 کنند؟ هات در اين باره چه طور فکر ميستدو -

ي باربي پول داشته باشن تا هيچ کاري نکنن... فقط ها دوست دارن اندازهخندد( نه اون)غش غش مي
ي ها مثالً باربي و راپونزل رو دوست ندارن... مثالً باربي و خانهاش بخرن و کيف کنن... بعد اونهمه

 رؤيايي رو دوست دارن... .
 زنن؟ها حرف ميي اين چيزربارهد -

 خيلي خانم... خيلي هااااا. 
 گن؟ميچي  -

خوام برم ساحل آفتاب بگيرم... من خوام انگشتر الماس داشته باشم... من ميگن... اوووم... من ميمي
 .«خوام ماشين طال داشته باشمخوام.... مثالً من ميمي

 
   

 
 
 
 
 

کنند که در جريان بازي، يا يک زن همپاي مرد هاي خود ياد ميبازي ساله نيز از 4عطرين و هستي 
ساله نيز از  5گونه که يلداي ظاهر شده است يا در بازي، راننده اتوموبيل سرعتي يک دختر است )همان

 کرد که يک دختر است(:راننده موتوربازي خود ياد مي
 ن؟هست هايي بدگه چه بازيبابا بهت مي -» 

 .ريزههاي دخترونه برام ميبازي .هاي وحشتناک نکنبازيگه آره مي
 بازي کردي؟تا حاال باهاشون  يه؟چه طوربازي وحشتناک  -

 رو داشتم قبالً. 1مثالً دنياي مانا ،آره

                                                           
0. world of mana يک بازي پر زدوخورد است. 
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 اآلن نداري؟ -
 .پاک کردم ،نه
 چرا؟ -

 .ديگه جا نداشت .حجم تبلتم پر شد
 ي بود؟چه طورو يادته ر بازيش -

 «.دوييدن دنبال هيوالکشتمش با يه آقا و خانوم که ميود بايد مييه هيوال ب .آره
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ريزي؟هايي ميچه بازي -»
 .همه چي

 يعني چي؟ يعني بازي ماشين هم داري؟ -
 .رهآ

 ؟تچرا؟ ماشين مگه پسرونه نيس -
 .دخترونشو دارم

 فرقشون چيه؟ -
 ش دختره.اهرانند

 ببيني؟ تونيهم مگه ميرو ش اهرانند -
 آره.

 کنيد؟مي ايچه بازي ،بينيدرو ميه گيد همشما  -
 .مثه قبل

 ازي کنيد؟با هم خاله ب مثالً ذاريد کنارگنمي و تبلت رو کنيديعني دوتاييتون هم زمان تبلت بازي مي -
 .نوچ

 کنيد يا خاله بازي؟تبلت بازي مي تربيش -
 .«تبلت
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   نسلی گسست و شکاف تعمیق -2-33

 هاي دخترونه داري؟ستاره جون، تو توي گوشيت، فقط بازي -»
 آره.

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

 کنه!ميمامان دعوام 
 کنه؟ميبراي چي دعوات  -

 بکنه.ترسم ببينه، دعوام ميگه عکساي زشت نگاه نکن. من ميآخه 
 دي؟پس به مامان تبلتت رو نشون نمي -

 بينه.کنم که نبينه. اونوخ نميمييواشکي بازيامو قايم 
 کني؟ميهات رو توي يه پوشه قايم يعني بازي -

 بينه.آره، اونوخ ديگه بازيامو نمي
 هات رو قايم کردي؟همه بازي -

 نه، اون بازي که عکسش لخته رو قايم کردم.
 دي؟ميکني، به منم ياد ميچه طوري قايم  -
 هاش، اينو انتخاب کني، بري توش. ه، نگاه کن بايد بري توي گزينهآر
 ها رو از کي ياد گرفتي؟ستاره جون، اين -

 از دوستام.
 کنن؟ميهاشون رو قايم هات هم بازيدوست -

 ساله(. 5)ستاره، « کنيمميهامون رو از مامانامون قايم مون بازيآره، همه
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شناسي اجتماعي توجه زيادي شناسي و روانجديدي است که در جامعه مفهوم نسل، از جمله مفاهيم
 را به خود معطوف کرده است. 

 شوند. اهميت مفهوم نسل به ايناند، يک نسل ناميده ميافرادي که در يک مقطع زماني به دنيا آمده
يدتي خاصي قدليل است که افراد يک نسل، تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ع

کساني برخوردار هاي نسبتاً ييابند و از نگرشاند، به همين سبب شباهتي نسبي به يکديگر ميقرار گرفته
 لي را داشت.هاي نستوان انتظار برخي از تفاوتگردند، بنابراين با تغيير شرايط اخير در نسل بعد، ميمي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 نويسد:در تعريف نسل مي «شناسيفرهنگ جامعه»کتاب 
ل شناسي سياسي که رفتار سياسي را با نسويژه جامعهه شناسي، بمفهوم نسل، نقش مهمي در جامعه»

کند. گاه ادعا شده است که نسل در توضيح اختالفات فردي و گروهي، در فرهنگ بيند، ايفا ميمرتبط مي
)آبرکرامبي، برايان،  «يت استو منافع و رفتار، به همان اندازه اهميت دارد که طبقه اجتماعي داراي اهم

 (.0441، ترجمه پويان، 0890ترنر، 
سال در نظر گرفته شده است، اما بسته به سرعت تحوالت اجتماعي،  41معادل  چه يک نسل غالباً اگر

سال نيز  01يا  05به تواند از ديد متون نظري موجود در ادبيات مناسبات نسلي، ميمدت زمان مزبور 
 تقليل پيدا کند.
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واند تهاي ميداني انجام شده در محيط ايران، حکايت از آن دارد که سرعت تحوالت نسلي ميبررسي
سال  5اند، به عنوان مثال، نگارنده وقتي حدود تر از چيزي باشد که در متون نظري مطرح شدهسريع

ند، ي مصاحبه داشته باشآموزان دبستانخواست تا آنان با دانشپيش از دانشجويان کارشناسي خود مي
ساله، به صراحت به  02-04آموزان دبستاني وگو با دانشساله اخير، پس از گفت 09برخي از دانشجويان 

 ها دارند، نيستند.ساله فاصله سني با آن 5دادند که قادر به فهم افرادي که فقط وي گزارش مي
س ها در اتوبودادند که وقتي مثالً آنسال پيش، برخي از دانشجويان نگارنده گزارش مي 4قريب به 
هايي بر ساله حرف 00کردند که نوجوانان اند، در عمل مشاهده ميساله همراه بوده 04و  00با نوجوانان 

 کردند!ساله با شنيدن مضامين مزبور، اظهار عدم فهم آنان را مي 04آورند که نوجوانان زبان مي
اي را زده ساله 4اي، کودک ساله در محله 9وقتي کودکان يک سال پيش هم نگارنده شاهد بود که 

داشتند که ما در محله خواهي از فرزندش برآمده بود، اظهار ميبودند، در پاسخ به مادر وي که به حق
ها را ببيند که ما براي جلوگيري خواست آنبوديم، اما بچه شما هم مي« خفن»هاي مشغول ديدن عکس

 او را زديم تا پيش ما نيايد، چون او هنوز بچه است!از ديدن اين تصاوير، 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
، دوستان خود 81نسل دهه هاي ميداني پژوهش حاضر نيز حکايت از آن دارد که گاهي کودکان يافته

اند، شده« نخف»ها و کالً ادبيات کنند به دليل آن که مثالً آنان کاربر فيلمخوانند و احساس ميرا بچه مي
 اند.ي خود را پشت سر نهادهسن بچگ

ساله، شواهد گويايي در اين جهت ارايه  4ساله و ابراهيم و پرهام  5هاي انجام شده رضاي در مصاحبه
 شده است.

رضا در توصيف مخالفت مادر با کاربري او از شبکه اجتماعي تلگرام، با عصبانيت از اين مسأله ياد 
 ساله است( هنوز بچه است )!(. 5کند وي )که کند که مادر او تصور ميمي

هاي معمول به درد وي دارد که ديگر بازي با اسباب بازيساله هم در مصاحبه خود بيان مي 4ابراهيم 
 خورد، زيرا او ديگر بچه نيست)!(.نمي
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ه دهد که پسر خالاش داشته است، گزارش ميساله هم در توصيف برخوردي که با پسر خاله 4پرهام 
 کند:وي را بچه خطاب ميساله او،  8

 خوب ابراهيم تو باالخره تونستي تلگرام خودت رو وصل کني؟ -»
 نه!
 چرا نتونستي؟ -

 مامانم با بابام دعوام کردند.
 گفتن؟چرا، مگه چي مي -

تونيم بگيريم، بابام هم براي اين که مامانم ساکت بشه، مامانم گفت، چند روز ديگه جلوشو نمي
 نذاشت. 

 تلگرام اصالً کار نکردي؟ پس با -
 چرا!

 چه جوري، تو که تلگرام نداري؟ -
 کنم، ولي اِ اِ اِ.بعضي روزا تلگرامو از بازار دانلود مي

 کني؟ پس چرا تلگرامت رو پاک مي -
 ذاره.مامانم نمي

 ريزي که بخواي پاکش کني؟گذاره، پس براي چي ميخوب اگه نمي -
 .«شود(شود، بسيار عصباني ميمورد بچه بودنش صحبت ميچون بچه نيستم )رضا وقتي در 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ت سر نره؟اهکني که حوصلديگه با چه چيزهايي بازي مي ،به جز تبلتابراهيم تو  -»

 .تاپ باباملپ، دي هم دارم.کامپيوترسي
 کني؟ت بازي نميي خودهابا اسباب بازي -

 .نه زياد
 چرا؟ -
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 .دنآخه زياد حال نمي
 دن؟از چه نظر حال نمي -

 «.اسباب بازي برا کوچيکيام بودن م،اهبچمن آخه مگه 
 آورد(. )پرهام جامدادي خودش را از کيفش درمي»

 
 

 
 
 
 
 

 

 تن کوچيکه هست )سمت راست(.بنتن بزرگه هست )سمت چپ(، اينم بناين 
 تن بزرگ شده؟بنآهان، پس خود  -

کنه، کالً تنه کوچيکه ساعتش ديد، ديد ميتره، اين کوچيکه نه، اين بنفتهتنه بزرگه، پيشرآره، اين بن
ش ااش اينجاست )روي سينهشه، دايرهشه به آدم، اما اين نه، اين جوري تبديل به هرچي ميتبديل مي

 شه.شه، تبديل به آدم ميزنه، روش چيز ميدهد(، دست ميرا نشان مي
 کنن... .حمله مي مثالً اون دشمناشن، از دور ميان

 تن رو درمياره با پسر خالم.بناآلن داداش من همش اداي 
 کنن؟ مثالً چه کار مي -

زنن روش، مثالً وقتي تبديل شدن، از در ده به داداشم، الکي ميساعت داره، يکيش رو ميدو تا  مثالً
 پرن باال.و ديوار مي

 رن باال؟از در و ديوار مي -
گه، خفه، تو گم نپرين باال، تازه اون کالس سومه ميي خودشون، من ميونهرن خآره، البته مي

 «. خواد نظر بدي بچهنمي
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شود که دو سري نظريه در تبيين تفاوت با بررسي نظريات موجود در مناسبات نسلي، مشاهده مي
 اند.ها، ارايه شدهنسل

شناختي است، به اين معنا که اقتضاي جواني ، روانهانظريه نخست داللت بر آن دارد که تفاوت نسل
ته گري مناسبت داشگرايي و انقالبيهاي جديد وي توام است، با تحولمنديکه با مواجهه جوان با توان

د از کاري مناسبت دارد. شايو اقتضاي سن پيري که با بيماري و فتور و سستي توام است، با محافظه
کار بودن يک جوان )که در دارد، محافظهمشهور فرانسوي بيان مي المثلهمين روست که يک ضرب

ه در سن گري يک پير )کآفرين است و به همين ترتيب انقالبيگري خودش است(، شگفتسن انقالبي
 برد(، جاي شگفتي دارد.کاري خويش به سر ميمحافظه

ين نظريه کند. اي جامعه تبيين مياجتماع -ها را در ارتباط با تحوالت اقتصادينظريه دوم، تفاوت نسل
واردي توانند مدارد، اگر تحوالت عظيمي در جامعه به وقوع بپيوندد، اين تحوالت عظيم )که ميبيان مي

ديگر هاي نسل قبل و بعد از يکشوند که ارزشمانند جنگ، رکود، تورم شديد و نظير آن باشند(، سبب مي
 متفاوت شود.

 
 

 
 
 
 

 
هاي ارتباطي جديد در از نظريات اخير مقرون به صحّت باشند، نقش فناوريبه هر صورت هر يک 

ر جامعه تهاي کم سنها که غالباً مورد توجه شديد نسلها، کتمان ناپذير است. به اين معنا که فناوريآن
اليق ساالنشان که عشود شکاف نسلي موجود بين کودکان، نوجوانان و جوانان با بزرگاست، سبب مي

 تري برخوردار شود.دهند، از عمق بيشها نشان نميبهي به فناوريمشا
دهد. به اين معنا که وقتي جين ها را نشان ميبررسي تحوالت نسلي در غرب، نقش پراهميت فناوري

مصاحبه کرد، با شگفتي  0841و  0851هاي هاي متولد دههايجردورستون جهت پژوهش خويش با تين
 احترامي آنان بهگذارند، بيتر احترام ميتر اعتقاد دارند، به ملکه کمبه خدا کمدريافت که اين افراد 

ن که از کنند. دورستوشان فزوني يافته است و قبل از ازدواج با يکديگر روابط جسماني برقرار ميوالدين
 ياد کرد.( يا نسل سيزدهم Xزده شده بود، از اين نسل با عنوان نسل ايکس )نتايج پژوهش خويش شگفت

( مطرح شد. اين نسل که به تعبيري متعلق به محدوده Yپس از نسل ايکس، در غرب نسل واي )
هاي اينترنت و تلفن همراه شدند، در زماني به دنيا آمدند که فناوريشمرده مي 0880تا  0892هاي سال

ايي تر از نسل ايکس بود، تا جها بسيار پر رنگها در زندگي آنظهور يافته بودند. از اين رو مقوله فناوري
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کردند، از آنان ياد مي« نسل خاموش»و « نسل چرا»گران در کنار اين که با عناويني مانند که از پژوهش
با عناويني نظير نسل شبکه )نت(، نسل اينترنت، نسل گوگل، نسل يوتويوب، نسل فيس بوک نيز ياد 

 ر زندگي آنان بود.ها دکردند که اين مسأله بيانگر اهميت فناوريمي
اند، در عمل در زماني به متولد شده 2110تا  0881هاي ( که در محدوده سالZسرانجام نسل ضد )
هاي ارتباطي پيشرفته فراگير شده بودند، از اين رو از نسل ضد، با عنوان نسل دنيا آمدند که فناوري

اند، ها داشتهکاربري بيش از اندازه از فناوري زاده نيز ياد شده است. نسل اخير به دليل آن که بعضاًديجيتال
اند، خوابشان با مشکالتي توام است و مضاف بر اين، نسل اخير ها اعتياد و وابستگي پيدا کردهبه فناوري

 کاربري گسترده از شبکه جهاني وب داشته، بعضاً داراي وب نوشت و مانند آن هستند.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
هاي اي بين نسلهاي گستردههاي پس از انقالب، حکايت از آن دارد که تفاوتبررسي تطبيقي نسل

ر تهاي ارتباطي جديد، با گذشت زمان در اين ميان پررنگوجود دارد و نقش فناوري 81و  91، 11، 41هاي دهه
 نويسد:مي 81شناسي اجتماعي نسل دهه تر شده است. منطقي )منتشر نشده( در توصيف روانو واضح

تا  4حداکثر  -0480-اند و در حال حاضر متولد شده 81، يعني کودکاني که در دهه 81نسل دهه »
ي شناختنسل اخير تحت تأثير برخي از عوامل داخلي و خاصه خارجي، از مختصات روانسال دارند،   5/4

 اند که برخي از اهم اين موارد به قرار زيرند:خاصي برخوردار شده
 هاي ارتباطي پيشرفته،ناورياثرگذاري گسترده ف
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آب(  هاي آن سويها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتوناثرگذاري عميق الگوهاي غربي )توسط بازي
 بر روي کودکان،

 پذيري کودکان،کاهش تأثير خانواده در جريان جامعه
 پذيري کودکان،کاهش تأثير نهادهاي فرهنگي جامعه در جريان جامعه

 سياسي جامعه،  -صادياثرات تحوالت اقت
 تحول نسبي زيستي کودکان،

 شناختي کودکان،تحول نسبي روان
 «.و تحوالت ارزشي و هنجاري کودکان

اي از تحوالت ارزشي و هنجاري ساله صورت پذيرفته است، نمونه 5/4مصاحبه زير که با دنياي 
 ال يا اوليايشان است( را بهسها نسبت به نسل بزرگرا )که انتقادي شدن ديد آن 81کودکان نسل دهه 

 دهد:دست مي
 تو سيندرال رو هم دوست داري؟ -»

 آره، مامانشو خيلي دوس دارم.
 خودش رو چي؟ -

 کنه.شه، دوس دارم. شوهرش باهاش ازدواج ميخودش عروس مي
 هاي ديگه داره؟يعني به خاطر عروس شدن دوستش داري يا چون اخالق -

 شه! خونه، لباساش عوض مياسش شعر ميمن مامانشو دوس دارم خاله. و
 خونه؟براش شعر مي -

 آره. بي با دو )شعر بي بي دي با بي دي بو(.
 خونه؟مامان تو هم برات شعر مي -

 خونه.نه، ولي ماماني )مادر بزرگ( برام مي
 پس ماماني مثل مامان سيندرال است؟ -

 يي بلده بخونه.نه. مامان سيندرال صداش خيلي قشنگه. ماماني فقط الال
 تر دوست داري يا مامان سيندرال؟تو ماماني رو بيش -

 اِ اِ اِ اِ ماماني.
 دوست داشتي مامان سيندرال، مامان تو هم بود؟ -

 گي؟به مامانم نمي
 دم. نه، قول مي -

 داد. کرد، کادو ميخواست( رو براش درست ميساخت )ميآره. مامان سيندرال هر چي اون مي
 ده ؟امان تو بهت کادو نميمگه م -

 داد.ده. مامان اون هميشه ميمامانم فقط تولدم بهم مي
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 ماماني چي؟ -
 خره.ماماني هميشه برام خوراکي مي

 هاي سيندرال؟دوست داري برات خوراکي بخرن يا وسيله -
 کادو بخرن. لباس، رُج لب )رژ لب(.

 دوست داري برات لباس سيندرال بخرن؟ -
 آره خيلي.

 تر دوست داري يا السا رو؟لباس سيندرال رو بيش -
 سيندرال رو.

 چرا؟ -
 خيلي خوب بود.

 از نظر تو خيلي خوب چيه؟ -
 ها بود.لباسش رنگ آسمون بود، بلند بود، بعد مثل عروس

 ها بودن يعني خيلي خوب؟پس مثل عروس -
 آره.

 تر دوست داشتي؟موهاش رو هم از السا بيش موهاش چي، -
 ها.ي سيندرال کوتاه بود. جمع شده بود باالي سرش مثل عروسهامو
 تر از السا بود؟يعني قشنگ -

 تر بود.نه مال السا بلندتر بود، خوشگل
 کرد؟شد، يخ درست ميسنيدرال هم مثل السا عصباني مي -

 ها.زد و پرندهها حرف ميتونس. سيندرال با موشنه، فقط السا مي
 اهاشون حرف بزني؟تو هم دوست داري ب -

 شنون.من حرف زدم، ولي صداي من رو نمي
 ها حرف بزنن؟تونن با آدمها نميپس حيوون -

 ها است.اون مال کارتون
 زد؟ها با بقيه هم حرف ميسيندرال به جز با حيوون -

 آره با خواهراش.
 مگه خواهر هم داشت؟ -

 آره، هم قد تو بودن.
 مهربون بودن؟ -

 کردن.ي سيندرال رو پاره ميهانه، لباس
 پاره کردن لباس کار بديه؟ -
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 هاتو عوض کنم، بعد اونا پاره کردن لباساشو.آره. آخه مامانش گفته بود دوستت دارم، بذار لباس
 سيندرال چي کار کرد؟ -

 از مامانش کمک گرفت. گريه کرد، رفت پيش مامانش.
 ري پيش مامانت؟تو هم اگر کسي اذيتت کنه، مي -

 رم پيش ماماني )مادر بزرگ(.من مي
 !! مثل مامان سيندرال مواظبتهري؟ مامانت که خيلي مهربونهپيش مامانت نمي -

 آره، ولي ماماني هميشه باهام مهربونه، مامانم فقط گاهي وقتا.
 !کننشه. ماماني و مامان سيندرال که کار نميکنه، خسته ميخوب مامانت کار مي -

 ن سيندرال که پيرتر از مامانه منه، اما هميشه مهربونه.آره، ولي ماما
 بينه!کنه، باهات سيندرال ميمامان تو هم جوونه و هم حوصله داره. باهات بازي مي -

 آره.
 اش رو داره؟فهمي مامانش حوصلهده که ميمگه توي سيندرال چي نشون مي -

 کنه.واسش کفش درست مي
 خره؟!گه نميخره، ممامان تو برات کفش مي -

 ده.پول مي ،خونه کهولي ترجي الترجي )شعر جادوگران( رو نمي ،چرا
 اين که بري بگو من برات يه دعا کنم.ممنون خاله. قبل از  -

اِ اِ اِ اِ دعا کن بابا محمدم واسم اسب بخره )به گفته مادر دنيا، دخترش تحت تأثير سريال مختار، به 
 «.مند شده است(اسب عالقه

هايي که مادر بزرگش براي او نهاده است، اش ضمن بيان محدوديتدر مصاحبه ،ساله 4سن مح
 زند: هاي مادر بزرگش را دور ميدهد که وي محدوديتگزارش مي

 کنه؟ بيني، کي انتخاب ميهايي رو که ميکارتون محسن تو -»
تن ذازه بنکنم، اون نمي( زندگي ميکردم. از وقتي با مامان اکرم )مادر بزرگهميشه خودم انتخاب مي

 بينم.هاي نينجا رو ببينم. برا همين اونا رو يواشکي توي فيلميو ميپشتمن و مرد عنکبوتي و الکو بت
 ها رو ببيني؟ توني اين کارتوندونه که تو توي تبلتت ميخوب ببينم مامان اکرم نمي -

  .1«فهمهتا بخواد بفهمه من اومدم بيرون. هيچي نمينه بابا اون پيره، اين چيزا رو بلد نيست. 

                                                           
ساله که پس از طالق اولياي او، تصدي محسن را بر عهده گرفته است، در مصاحبه خود از رفتارهاي  4مادر بزرگ محسن  .0

 کرد:اش، به شرح زير ياد مينوه
 تن و اينا رو ببينه. ذارم محسن بنماهي که يه کم شرايط ثابت شده، نمي 4... توي اين »
 يعني به نظرتون جاي ديگه ممکن نيست ببينه؟  -

 دونم. نه، بعيد مي
 بينه؟ تر چه کارتوني ميبهراد بيش -

 شه. نذاشت بندازم دور. گفت ديگه خيلي تنها مي ذارم ببينه. يه سري وسايلشم داره که دخترمتنه. حتي اآلن که نميعاشق بن
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به کاربري  81نسل دهه ، اقشار قابل تأملي از کودکان «هاي ارتباطي جديدگسترش فراگير فناوري»با 

باطي هاي ارتاثرگذاري فناورياند و اين مسأله فور، رايانه و ماهواره پرداختهاساز تبلت، تلفن همراه، پي
ه بر روي همه اقشار اجتماعي، خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان را افزايش داده است. مضاف پيشرفت

ها نيز کاهش سن کاربري آنان از فناوري، 81نسل دهه ها در کودکان در عين گسترش فناورياين که 
 يافته است.

از  تر فرزندانيشها، در سطح فرزندان و اوليا يکسان نبوده، کاربري بجذابيت کاربري از فناوري
 افزايد.ها، بر عمق شکاف نسلي موجود بين کودکان و اوليا ميفناوري

هاي ارتباطي دارند، در صورت مواجهه کودکان پيش دبستاني که عالقه وافري به کاربري از فناوري
 ها، ممکن است با اتکا به تک فرزند بودن و در واقعبا ممانعت اوليايشان در کاربري از فناوري

فرزندساالري که از آن برخوردارند، يا با اتکا به توان فني که از آن برخوردارند، دست به دور زدن اولياي 
 ها ادامه دهند.خويش بزنند و به کاربري گسترده خويش از فناوري

 
 
 
 

 
که توسط « الگوهاي غربي»هاي ارتباطي جديد، از فناوري 81نسل دهه در جريان کاربري کودکان 

يقي ي عمگردند، اثرهاهاي آن سوي آب به کودکان ارايه ميها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبازي
که کاربران خردسال با بريدگي تدريجي از فرهنگ خودشان، دست به اخذ بر کودکان دارند. به اين معنا 

                                                           
 تن تقليد کنه؟  تا حاال شده بهراد توي رفتارهاش از بن -

گه کنه، ديدم همش به اونا ميام که بازي ميره. يه وقتايي با اون دو تا نوهزنه. مثه اون راه ميتا دلتون بخواد! مثه اون حرف مي
م چهاردست و پايين يه همچين چيزي. خدا براتون روز بد رقم نزنه خانم. يه بار ديدم دستشو گرفته دونتنم، شما نميمثالً من بن
 کني. در حاليکار ميداد کردن که داري چيره باالي کمد ديواري. شروع کردم داد و بيميهاي کمد ديواري داره به دستگيره

افتم. اون قدر دعواش کردم که دستشو ول کرد، نم همه کار کنم. نميتوخنديد گفت، نترس من مرد عنکبوتيم. خودم ميکه مي
 .«سرش يافتاد رواومد پايين. شانس آوردم کمد ثابت بود، وگرنه مي
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ملي اين زنند و با تحقق عها و سبک زندگي معرفي شده در فضاي مجازي براي خودشان ميارزش
 د.افزاينشان ميها در زندگي خويش، بر ميزان فاصله و شکاف نسلي موجود بين خود و خانوادهارزش
 
 
 
 
 
 
 

ها، به طور عمده کاربر هاي ارتباطي جديد در جريان کاربري از اين فناوريکودکان کاربر فناوري
رفته نظام ارزشي جديدي را در  هاي آن سوي آب هستند که همين کاربري رفتهها و پويانماييکارتون

 دهد. آنان شکل مي

 
هاي ارتباطي پيشرفته، آبشخور فرهنگي و ارزشي جديدي را فراروي کودکان کاربري از فناوري

گشايد و کودکاني که جذب کاربري از محتواي ارايه شده در تبلت، تلفن همراه، مي 81نسل دهه خردسال 
ها و سبک زندگي که در محتويات ارايه سازي کردن ارزشاند، با درونيدهفور و ماهواره گرداسرايانه، پي

ا يابند که بهايي سوق ميگرديد، به تدريج به سمت اخذ ارزشهاي اخير تبليغ ميشده در فناوري
( يها و اوليا )و جامعههاي اوليا و محيط اجتماعي آنان تفاوت زيادي دارند و شکاف موجود بين آنارزش
 بخشند.تري ميرا عمق بيش آنان
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دار در پوشش داري در جهت ارايه توليدهاي جهتبا برخورد فعال دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه
ها، تأثير خانواده و نهادهاي فرهنگي جامعه در جريان ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي

 پذيري کودکان کاهش نسبي يافته است.جامعه
وي کودکان نسبت به پيرف والدگري الکترونيک از سويي و تحقق نسل فرزندساالر از سوي ديگر، ضع

 آورد.در ذهن آنان پديد مي هايياز اوليايشان ترديد
تر زمان با آنچه از آن ياد شد، طرح مفهوم حريم خصوصي که به تبع گسترش فضاي مجازي بيشهم

ي غلطي بين اوليا و فرزندان شده است که همين امر نيز به هااز گذشته مطرح شده است، باعث برداشت
 افزايد.نوعي با کاهش کنترل اوليا، بر فاصله آنان با فرزندانشان مي

، در مجموع «سياسي جامعه -اثرات تحوالت اقتصادي»و « نهادهاي فرهنگي جامعه»کاهش تأثير 
اند. مضاف پذيري کودکان کم کردههنقش و رنگ عوامل اجتماعي و فرهنگي داخلي را در جريان جامع

تي ها کودک نه داراي جذابيهايي هستند که در آنها و پويانماييبر اين، کودکاني که هر روز شاهد کارتون
مشابه الگوهاي جذاب عرضه شده به خودش هست و نه از امکانات اقتصادي، رفاهي و تفريحي مشابه 

ارت مضاعف و در سطح جمعي احساس حقارت ملّي را آنان برخوردار است، در سطح فردي احساس حق
 تجربه خواهد کرد.

 
 
 
 
 
 

 مقوله مهم ديگري است که بايد در تحليل کودکان هاي زيستي کودکان،تحول نسبي برخي از ويژگي
اي ههاي محيطي )که البته بازيبدان توجه داشت. به اين معني که از سويي با افزايش تحريک 81دهه 

اي در آن دارند( و همين طور هاي نيمه برهنه و احياناً برهنه، نقش عمدهها و پويانماييرتونديجيتال، کا
تغذيه مناسب کودکان و کم تحرکي آنان که به چاق شدن کودکان انجاميده، همين عامل بلوغ زيستي 
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بخشد، سبب شده است سن بلوغ در هر دو جنس کاهش يافته بلوغ برخي از کودک را تسريع مي
 آموزان در مقطع دبستان رخ دهد.انشد

داشت، در حال حاضر اطالعات جنسي کودکان يکي از مربيان مهد کودک در مصاحبه خودش بيان مي
هاي رسد که اين مسأله را بايد در افزايش کاربري آنان از فناوريخيلي باالتر از چند سال پيش به نظر مي

 جديد ديد.
ها طي چند سال قبل، براي آموزش مراکز خصوصي بدن آن کرد، مهد کودکاين مربي بيان مي

کوشيد، اما در حال حاضر با توجه شناس به مهد، در اين جهت ميدختران و پسران، با آوردن روان
شود که اطالعات آنان گردد، مشخص ميبدل مي گاه در سطح کودکان مهد رد وهايي که گاه و بيحرف

ري را تر از شناخت مراکز خصوصي بدن بوده، موارد )جنسي( پيشرفتهتدر سن پيش دبستان بسيار وسيع
 سازند.بين خودشان مطرح مي

   
 
 
 
 
 
 

رخ داده است، از ديگر  81که کودکان نسل دهه  شناختيهاي روانتحول نسبي برخي از ويژگي
 قع شده است. نقش وامؤثر و ذي 81شناسي اجتماعي نسل دهه گيري روانهايي است که در شکلمؤلفه

اي در باب آن وجود دارد. تزلزل نسبي ديگرپيروي کودک مسأله مهمي است که شواهد گسترده
شود، وي متوجه مراجع ارزشي ديگر شده، بعضاً پيروي از کاهش ديگرپيروي کودک از اوليا سبب مي

 هاي متضاد و متعارض را پيشه خود کند.ارزش
هاي رواني هاي رواني، کاهش سن در برخي از اختاللتاللاحساس حقارت مضاعف، بروز برخي از اخ

اني هاي جديد(، تهديد بهداشت رو)مانند اضطراب، احساس بدشکلي بدني، وابستگي و اعتياد به فناوري
مدار مسايل، از ديگر تبعات کژکاربري و کاربري مفرط کودکان و سوق يافتن کودک به سمت حل هيجان

 قابل مشاهده است.  81يد است که بعضاً در سطح کودکان نسل دهه هاي ارتباطي جداز فناوري
 هاي ارتباطي وهاي اجتماعي کودکان در اثر غرق شدن در کاربري از فناوريکاستي گرفتن تعامل

تر در بستر طبيعت و مواردي مانند کم 81فضاي مجازي هم سبب شده است که کودکان نسل دهه 
گران غربي مشخص نيست افرادي که در و به زعم برخي از پژوهشهاي فيزيکي و جمعي باشند بازي

 سالي خويش چگونه رفتار کرده و خواهند زيست. کنند، سرانجام در بزرگفضاي مجازي رشد مي
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 مالحظه کرد، 81تحوالت ارزشي و هنجاري نسل دهه توان در ماحصل آن چه از آن ياد شد را مي
کتاب، کودکان  گردآوري اطالعات)که در زمان  81اري نسل دهه به اين معنا که تحوالت ارزشي و هنج

 ود.رترين فرازهاي تحوالت نسل اخير به شمار ميروند(، يکي از شاخصپيش دبستاني به شمار مي
ساله، پس از کاربري از محصوالت فرهنگي غرب، از عاليق خودشان به  5/5ساله و کيمياي  0فرزاد 

 اند:ير ياد کردهمصرف سيگار و شراب به شرح ز
 فراز دوست داري بزرگ شدي، چه کاره بشي؟ -»

 فندکي، سيگاري از اين جور کارا.
 سيگارکشيدن که کار بديه؟

 «.نه، با حاله
 هات چقدر بزرگ هستن؟خاله جون اين عروسک -«

 آره. 
 اسماشون چيه؟ -

 . پگاه و پريسا
 کني؟باهاشون بازي هم مي -

 آره. 
 هايي؟مثالً چه بازي -

 کنيم، آرايش بازيخوريم، موهامونو درست ميکنيم، قهوه ميکنيم، مهموني بازي ميخاله بازي مي
 کنيم. ريم خريد ميکنيم، ميکنيم، ناخونامونو خوشگل ميمي

 خورين؟ خورين؟ حاال چرا قهوه؟ چرا چايي نميقهوه هم مي -
م خورم اصن، به مامان. من چايي نمييم با همخوردآخه منم وقتي کوچيک بودم، با عروسکام چايي مي

 کنه همش.گم برام قهوه درست ميمي
 چرا آخه؟ چايي که خيلي خوشمزه هست؟  -

 خوره که، همشون يا قهوهبينن، کسي چايي نميآره هس، ولي تو اين فيلمايي که مامان بابام مي
 . خورن يا شرابمي

 . هاآره عزيزم، ولي شراب چيز خيلي بديه -
  .خوام بزرگ که شم، شراب بخورمام خوبه. منم ميشم خيلينخيرم اصن به من چه که بده، تازه

 چرا آخه؟ -
 . «چون دوس دارم

ساله، در مصاحبه خود از عاليق خويش به استفاده از لوازمي نظير رژ لب، رژگونه، ريمل، خط  4آوين 
 ها ياد کرده است:چشم و مانند آن

 فتي رژ لب دوست داري؟آوين گ -»
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 آره.
 رژ لب چه رنگي دوست داري؟ -

 قرمز.
 خودت هم رژ لب داري؟ -

 آره.
 چه رنگيه مال تو؟ -

 بنفش.
 زني؟هميشه رژ لب مي -

 دهد(.)به عالمت نفي سر تکان مي
 زني؟پس کي مي -

 موقع عروسي... جشن... .
 ديگه چي داري؟ -

 رژ گونه هم دارم.
 ه؟ات چه رنگيرژ گونه -

 ازون درخشانا... ولي سبزه.
 خوب... ديگه چي؟ -

 همين دوتا.
 ريمل داري؟ -

 آره.
 خط چشم داري؟ -

 آره.
 مامانت خريده برات؟ -

 آره.
 کني؟ها رو کي استفاده مياون -

 موقع هاي عروسي... جشن... تولد... جشن عقد.
 زنه؟زني يا مامانت برات ميخودت مي -

 خودم.
 خودت بلدي؟ -

 «.آره
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 81اي که در اين قسمت الزم به يادآوري است، تحول ارزشي ذهني برخي از کودکان نسل دهه نکته
اي هاست. به اين معنا که گاهي کودکاني در جريان کاربري از محصوالت آن سوي آب، شيفته ارزش

 هاي ياد شده هستندشگردند، اما به سبب آن که اولياي آنان مخالف با ارزمندرج در اين محصوالت مي
هاي فرزندشان هستند، با وجود و يا آن که فاقد توان اقتصادي الزم جهت تحقق بخشيدن به خواست

سازند، اما فرزندشان مترصد يافتن فضايي براي تحقق هاي فرزند را در عمل محقق نميآن که تقاضا
 4 ا اقدام کرده است. نمونه کيانايههايي است که وي به شکل ذهني به پذيرش آنانديشهبخشيدن به 

گري که با کيانا مصاحبه کرده بود، در حاشيه پژوهشرود. ساله، مصداقي در همين راستا به شمار مي
 نويسد:مصاحبه خويش مي

ها خواستم تا تصوير عروسک مورد عالقه خودشان را بکشند، کيانا در نقاشي من وقتي از بچه»
يد. از او سوال کردم، چرا عروسک دلخواهت رو نکشيدي؟ او گفت: ما خودش، فقط موش و گربه را کش

فقير هستيم، بابا و مامانم پول ندارند، من خونه سارا اينا، السا رو ديدم و خيلي ازش خوشم اومد، اما 
بعدش خيلي حسوديم شد، چون من خوشگل نيستم، لباس خوشگل ندارم، الغر نيستم، ناخن قشنگ 

م رو بپوشم. اها هم بايد لباس آبجينيست، هر روز بايد يه لباس بپوشم، بعضي وقتندارم، دستام سفيد 
خوام تا وقتي مثل السا خوشگل نشدم، پولي خودمون ناراحتم، مياز وقتي السا رو ديدم، از خودم و از بي

 ،خوام کلي وسايل السا رو بگيرمگم، من مثل دوستام ميعکسش رو هم نکشم. وقتي به مامانم مي
ه ها فکرکني، ولي من ديگگه، تو دختر خوبي هستي، بلدي قرآن بخوني، بايد به اين چيزمامانم مي

 دوست ندارم، حتي يه سوره ديگه حفظ کنم، همش دروغه.
کند و به کيانا ديد بسيار منفي نسبت به خودش پيدا کرده است و دايم خودش را با السا مقايسه مي

کند، خلق پاييني نسبت به دوستان خودش دارد، مهد نيز به آن اشاره ميگير بودن که مربي علت گوشه
آيد اش، زيبا و پولدار باشد، بنابراين از خودش بدش ميتواند مانند الگوي کارتوني مورد عالقهچرا که نمي

 رکشد، چون او با آگاهي يافتن از وضعيتي که در آن قرار گرفته است، بسياو حتي نقاشي آن را هم نمي
هاي ها نيست و ديگر تمايل خود به زيباييگوي آنهاي زيادي دارد که کسي پاسخخشمگين است و سوال

 «.معنوي را نيز از دست داده است
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آيند و آن مؤثر واقع مي 81شناسي نسل دهه گيري رواننقشي که در شکلهاي ذيبا توجه به مؤلفه
بروز گسست نسلي و تعميق شکاف بين نسلي ايجاد شده بين ت توان اظهار داشچه از آن ياد شد، مي

 رود.اي طبيعي به شمار ميکودکان و اولياي آنان نتيجه
هاي جداگانه خود از شکاف بين نسلي در مصاحبه ،ساله 5/4ساله و نسترن و پريساي  4پونه و ساميار 

 اند:کنند، سخن گفتهشان احساس ميکه بين خود و اولياي
ها اومدن خواستگاري مريدا، زن و مرد کنار همديگه تو مهموني که گفتي اونجا که پسر پونه -»

 هستن؟ يعني با هم يه جان؟
 بله.

 تا حاال خودت مهموني رفتي؟  -
 بله.

 ري، زن و مرد با هم يه جا هستن؟هايي که ميتو مهموني -
 نه.
 رقصن؟ذارن و همه با هم ميبعد اونجا هم آهنگ مي -

 نه.
 چرا؟ -

 دونم.نمي
 تر دوست داري؟ تو کدوم رو بيش -

 ها رو.اون
 چرا؟  -

 خنده. ده و آدم ميتر کيف ميبيش
 تا حاال به کسي اين رو گفتي؟ -

 نه. 
 ها با ما فرق داره؟هاي اونکني، چرا اين جوريه که مثالً مهمونيخودت فکر مي -
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  ذارن.ها نميدونم... فکر کنم آدم پيرنمي
 چرا؟

خواست عروسي قاتي بگيره... مامان بزرگم خوب من عروسي دختر عموم بود... بعد زن عموم مي -
 گفت اين جوري بگيريد من نميام... بعد جدا گرفتن. 

 تو ناراحت شدي؟ -
 اوهوم.

 نفهميدي چرا مامان بزرگت اين کار رو کرد؟ -
 د. نه. ولي زن عموم ناراحت شد... با مامان بزرگم قهر کر

 گيرن و مامان بزرگ تو يه مدل ديگه؟مياي مهموني ها مثالً يه مدل ديگهپونه، به نظرت چرا اون -
 ها فرق دارن. خب... چون اون

 چرا فرق دارن؟ -
 ان. ها خارجيخب اون

 گيرن؟ميها بهتر از ما مهموني خارجي -
 «. بله
 دوني کنگ مال کدوم کشوره؟... مي -»

 جيه. حتماً خار
 شناسي؟چه کشورهايي از خارج رو مي -

ماً هم حتکنن، خوبه ديگه. جزيره گمشده خوان ميآمريکا که خيلي با حاله، خوشالن، هر کاري مي
 حاله. آمريکاييه، چون خيلي با 

 دوني، مگه تو آمريکا رفتي؟ها رو از کجا مياين -

 نه، از فيلماش ديدم. 

 من فکرکنم ايرانيه. چرا جزيره گمشده آمريکاييه، -

 خوره. دوس ندارم. نه، مطمئنم ايراني نيست. ايرانياش به درد نمي
 خوره؟هاش به درد نميچرا ايراني -

 هاشون زشته، ولي مامانم اين جوري دوست داره. خب ديگه، خوب نيستن. بزن بزن نداره، قيافه

 مامانت چه جوري دوست داره؟ -

گه بده خدا مامانم دوست داره همه روسري سرشون کنن، همه نماز بخونن، نرقصن، نخونن. مي 
 دوست نداره. 

 کنه؟تر برات کارتون انتخاب ميساميار حاال کي بيش -
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ارن. ذکنه. ولي مامان و بابام نميدوست دارم داييم انتخاب کنه، چون کارتوناي با حال انتخاب مي
گن ببين. مامان و بابام مثل من و ي برنامه کودک رو ميرتوناي زشته و مسخرهمامان بابام همش کا

 داييم نيستن.

 يعني چي مثل تو و داييت نيستن؟ -

چيزا  دونن خونه داييم اينا از ماهواره خيليگه اينو نبين زشته، اونو نبين زشته، ولي نميمامانم هي مي
 بينم. رو مي
 ي؟بينمثالً تو ماهواره چي مي -

 رقصن، خوشالن ديگه دوست دارم. خونن، ميفيلماي با حالي داره. با هم مي
 تو هم دوست داري بخوني و برقصي؟ -

 «.ذارنآره خيلييي، ولي مامانم اينا نمي
 دوست داري شبيه راپونزل رفتار کني يا مامانت؟نسترن خانم، تو  -»

 راپونزل.
 چرا؟ -

کنه، من زنه، منو دعوا ميمي ه، ولي مامان من همش غُرآخه راپونزل شاهزاده هست و خيلي خوب
 .نمياد خوشم
 کنه، تو اينمي مامان که مهربونه، موهات رو اين قدر قشنگ بافته و برات غذاهاي خوشمزه درست -

 کارهاش رو هم دوست نداري؟
 کنه.مي نه، من دوس ندارم مثل مامان آشپزي کنم، خدمتکارم اين کارا رو

 ونه وظيفه خدمتکاره؟مگه کار خ -
د کرمي دونم، ولي بده، آدم گناه داره ازين کارا بکنه، مامان راپونزل هم همش اونو مجبورشنمي من

 «. شدمي کار خونه بکنه، اونم ناراحت
 يه کم از داستان کارتون سيندرال برام بگو. -»

همديگه  ذاره که اونا بهميشه، ولي نامادريش نتيپه، عاشق سيندرال مييه پسره هست که خيلي خوش
 برسن.
 از پسره چه قدر خوشت مياد؟ -

 شه. خيلي. به سيندرال حسوديم مي
 چرا؟ -

 دوست دارم وقتي بزرگ شدم، دوست پسرم اون شکلي باشه.
 خواي دوست پسر پيدا کني؟پس وقتي بزرگ شدي، مي -

 آره، همه بايد دوست پسر داشته باشن.
 اين رو کي بهت گفته؟ -
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 ي بزرگم. آبج
 چند سالشه؟ -

 پونزده سال. 
 خودش دوست پسر داره؟ -

 آره.
 دوست پسر براي چي هست؟ -

 هيچي، همديگه رو دوست دارن.
 فقط همديگه رو دوست دارن؟ -

 کنن.بعضي وقتا هم همديگه رو بوس مي
 دوني؟تو از کجا مي -

 کنه.خودش برام تعريف مي
 دونن؟بابا و مامانت مي -

 دمش.نمينه، من لو 
 کنه؟کني خواهرت کار درستي ميفکر مي -

 دونم. فکر نکنم اشکالي داشته باشه.نمي
 اگر اشکالي نداره، پس چرا پدر و مادرت مخالفن؟ -

 «. گه اونا فکرشون قديميهآبجيم مي
 
 
 
 
 
 
 

 
حال خيلي »که دور زدن اوامر و نواهي اولياء، دارد ساله هم از قول دوستش بيان مي 4مطهره 

 «:دهدمي
 حاال از عموپورنگ چه چيزهايي ياد گرفتي؟ تا -»

گه ما اجازه نداريم زياد با تبلت و گوشي مامانامون گه، مثالً ميعموپورنگ چيزاي خوب زياد مي
 گه، اصالً نبايد بدون اجازه مامان و بابام برم اينترنت.استفاده کنيم يا اين که مي

 دي به حرفش؟خوب تو گوش مي -
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 ده.تر حال ميگه اين طوري بيشره، ولي نيکا ميآ
 چه طوري؟ -

 «.همين طوري که يواشکي بريم عکس باربي ببينيم تو اينترنت

توان نتيجه گرفت، اگر چه عوامل متعددي بندي اجمالي ميبا توجه به آنچه از آن ياد شد، در يک جمع
کاربري از سال جامعه وجود دارد، اما تر و بزرگهاي جواندر گسست نسلي پديد آمده بين نسل

)و  81ترين علل ايجاد و تعميق گسست نسلي بين نسل دهه ، از جمله مهمهاي ارتباطي جديدفناوري
رسد با سايه گستر شدن ساالن جامعه به شمار آمده، به نظر مي( با بزرگ11و  91هاي هاي دههنسل

ها به شکل مشهودتري در روابط خانوادگي عه، اثرات آنهاي ارتباطي جديد در جامبيش از پيش فناوري
 و اجتماعي منعکس گردد.

 
 
 
 
 

 
 

 ایمشاوره حفاظتی، فنی، ابزاری، آموزشی، اطالعاتی، هایحمایت -2-34

 یکدیگر از كودكان روانی و

 هستند؟ وت هادي موقع ديدن برنامه کودک و کارتون، مامان و بابات پيش -»
 . کنمخوامو نگاه ميهايي که ميق دارم و توي اتاقم کارتوننه، من خودم يه اتا

 بيني، اطالع دارند؟هايي که تو ميمامان و بابات از کارتون -
 . گيرمهاشون رو از دوستام مينه، بعضي

 خوب. -
 خوام مامان بابام بدونن.يه چيزايي هم دارن که نمي
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 چه چيزهايي؟ -
 نگيد؟ ديد اگه گفتم، به هيچ کسقول مي

 . دم، خيالت راحت باشهآره قول مي -
دونم، بعد توي کارتون يه خانمه با يه آقاعه لباساشونو درآورده بودند يه کارتوني ديدم که اسمشو نمي

 ... هيچي.و بعد
 . گمها رو به کسي نميهادي جان نترس، اين -

 مطمئن باشم؟
 ... . آره بابا -

. يه جوري هم بود که معلوم بود هر دوتاشون زدندود و با هم حرف ميبعد آقاعه رو خانمه خوابيده ب
 . کننداند و دارن حال ميخوش حال

 ... . خوب -
 . ني خيلي کوچيک داشتندکردند، نشون داد که يه مدت بعد، يه نيبعد که ازين کارا با هم مي

 بعد چي شد؟ -
 . ساله( 4)هادي، « شندار مينياز اون جا فهميدم که مردم چه جوري ني

ابط رسد روسال، به نظر ميهاي خردسال و بزرگبا ايجاد گسست نسلي و ايجاد فاصله بين نسل
تري با يکديگر پيدا کرده است و به نوعي خالء روابط عميق عمق بيش)و باالتر(  81نسل دهه کودکان 

 است. کودکان با اوليايشان را روابط کودکان با همساالنشان پر کرده
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي وهترين جلهاي ارتباطي جديد، يکي از مهمحمايت کودکان از يکديگر در جريان کاربري از فناوري
ن در تواهاي اخير را ميگذارد. حمايتتعامل کودکان با يکديگر و روابط اجتماعي آنان را به نمايش مي

ها، ابزاري، ابعاد آموزشي، فني، حفاظتي، نماييها و پوياها، کارتونهاي اطالعاتي و تبادل بازيزمينه
 اي و رواني مالحظه کرد.مشاوره
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کوشند پس از دريافت اطالعات از يکديگر، مي« حمايت اطالعاتي»در جريان  81نسل دهه کودکان 
ل هاي محها، اين اطالعات را در اختيار دوستان مهدکودک، پيش دبستاني، بچهجديد از دنياي فناوري

 ودکان آشنايان و اطرافيانشان بگذارند.يا ک
کوشند تا با ارايه تجربيات خود به هايي که از يکديگر دارند، ميکودکان در فراز ديگري از حمايت

ها يا فرارويشان در جهت کاربري از فناوري« آموزشي»دوستانشان، به آنان کمک کنند تا بر مشکالت 
 ند.ها فايق آيمحتواي عرضه شده توسط فناوري

به  «ابزاري»داشتند که آنان به لحاظ بعضي از کودکان پيش دبستاني مصاحبه شده، اظهار مي
ا گوشي دي، تبلت يرسانند و مثالً اگر اولياي دوستشان، براي وي سيدوستانشان کمک کرده و ياري مي

 تا او نيز از دهنددي، گوشي يا تبلت خود را براي مدتي به دوستانشان ميخرد، آنان سيهمراه نمي
 هاي گوشي يا تبلت منتفع شده، استفاده کنند.بازي

تر دهمورد نياز در زمينه کاربري گستر« اطالعات فني»برخي از کودکان پس از وقوف يافتن به برخي از 
دهند و به آنان هاي ارتباطي جديد، اطالعات خود را به رايگان در اختيار دوستانشان قرار مياز فناوري
 کنند تا مشکالت فني پيش آمده براي خودشان را حل کنند.کمک مي

حمايت »داشتند که آنان دست به هاي خودشان بيان ميدر مصاحبه 81نسل دهه تعدادي از کودکان 
ولياي هاي دور زدن اهکوشند تا به دوستانشان رازنند و در جريان اين حمايت مياز يکديگر مي« حفاظتي

 دک و پيش دبستان را بياموزند.خودشان و اولياي مهدکو
از همديگر  81نسل دهه هايي است که کودکان ، قسمت ديگري از حمايت«ايهاي مشاورهحمايت»

ند دهآورند. کودکان در جريان اين حمايت، با ارايه برخي از راهکارها، به دوستانشان ياد ميبه عمل مي
 ها را براي خودشان حل کنند.از فناوري که چگونه مسايل و مشکالت پيش آمده در جريان کاربري

هاي پيش آمده از يکديگر، از همديگر در اختالف« حمايت رواني»در جريان  81نسل دهه کودکان 
 خيزند.بين آنان و اوليايشان، جانب دوست خود را گرفته، به اين ترتيب به حمايت از وي برمي

 از همديگر خواهد آمد. 81دهه نسل هاي کودکان در ادامه، شواهدي از انواع حمايت

 های اطالعاتی كودكان از یکدیگرحمایت

رفته، هاي ارتباطي پيشهاي مطرح در سطح کودکان کاربر فناوريترين حمايتترين و شايعيکي از رايج
 آيد.هاي اطالعاتي کودکان از يکديگر به حساب ميحمايت
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هاي ا هم، غالباً همديگر را در جريان ارايه بازيدر جريان تبادل اطالعات ب 81نسل دهه کودکان 
 دهند:هاي جديد خودشان را به دوستانشان ميجديد در بازار قرار داده، بازي

 کني؟با گوشي فقط بازي مي -»
 نه، تلگرامم دارم.

 کني؟چه طوري دانلود ميهات رو خوب بازي -
 گيرم.با شريت از دوستام مي

 کني؟نمي خودت بازي دانلود -
 ريزن.نه، دوستام برام مي

 هات برات ريختند؟دوستهايي که کردي، يعني اولين بازي -
 آره.

 خودت دوست نداشتي ياد بگيري بازي دانلود کني؟ -
 گفتم، اونام با شريت برام ريختن.اون اوال که من چيزي بلد نبودم، به دوستام مي

 ه جوري بازي براي خودشون ريختند؟بهت نگفتن، چ هاتدوستخوب  -
 ريزن.شايد اونا هم با شريت مي

 دوني؟يعني دقيقاً نمي -
 ساله(. 5)محمدحسين، « نه
 
 
 
 
 
 
 کنن؟هايي ميهاش چه بازيگفت که دوستخوب حسني خانم داشت مي...  -»

بازي و تا د وض کنيم، منگفت، عکردم، بعداً السنا ميحسني: من اجازه گرفتم با تبلت متين بازي مي
وام يه خخوام با تبلتت بازي کنم. من ميگفت، من نميشد و ميدارم، بعداً تبلت من خاموش روشن مي

 بازي از دوستام بگيرم.
 گيري؟هات بازي ميچه طوري از دوست -

 ره.پريزم، بعداً اون بازي قطاري رو ندارم که ميريم تو شيريت ميحسني: مثالً مي
 ت.ساش هم خودمم، البته واسه من يه مرد ديگهکيان: البته من تيکن دارم. من يه قطار دارم که راننده

 ريزه؟کيان کي برات بازي مي -
 کيان: ماهان دوستم.



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 201

 هم سن خودته؟ -
 ساله(.  4)کيان و حسني، « کيان: البته يه ذره بزرگه

 
 
 
 
 
 
 

هاي جديد به يکديگر زده يا ت به ارايه آهنگ يا فيلمدس 81نسل دهه در موارد ديگري کودکان 
 دهند.هاي اجتماعي را به آنان ياد ميچگونگي کاربري از ماهواره و شبکه

هايشان از تبادل آهنگ و فيلم با يکديگر سخن ساله، در مصاحبه 4ساله و عبدالرضاي  5ستاره 
 گفتند:مي

 کني؟مير با تبلت ديگه به جز بازي و اينترنت چه کا -»
 ذاريم.ميبراي همديگه آهنگ 

 گذاري ستاره جون؟ميهايي چه آهنگ -
 ذاريم.ميآهنگاي رقصي 

 اسم آهنگاتون چيه؟ -
 دونم، يکيشون خيلي قشنگه، مهناز برام فرستاده.نمي

 از کجا و کدوم برنامه فرستاده؟ -
 بلوتوث.

 چه آهنگي برات فرستاده؟ -
 ، بلد نيستم، يادم رفته.اوني که خيلي قشنگه

 هاي مهناز زياده؟باشه، گفتي مهناز برات آهنگ فرستاده، آهنگ -
 کنيم.ميآره، خيلي آهنگاش زياده، با همديگه گوش 

 مياره؟مهناز از کجا آهنگ  -
 «.فرستهميفکر کنم مامانش بهش آهنگ 

 تر فيلم دوست داري يا کارتون؟بيش -»
 بينما.ييم ميکارتون، ولي فيلم سينما

 دوني؟هاي سينمايي، اسماشون رو ميچه فيلم -
 فيلماي باغ وحشي يا مثالً افسانه شيما.
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 فيلم افسانه شيما چه طوري هست؟ -
جنگن توش با شمشير، حيووناي وحشي هستن، مثالً گرگ هست بايد جنگيه، ببين اين طوري مي

 برن برسن به اون کوهه.
 ترسناک نيست؟  -

 ترسي، نگاه کن به نظرم.صالً نمينه، ببين ا
 بيني؟ها رو با چه کسي ميباشه شايد ببينم. حاال تو اين فيلم -

 خودم. 
 گي نگاه کنند؟هات هم ميبه بقيه دوست -

 «.گمآره، بهشون هميشه مي
  

 
 
 
 
 
 
 

 بادله کرده وساله، اطالعاتي از اينستاگرام و کاربري از ماهواره را با دوستانشان م 4ارسالن و آرش 
 گويند:ساله، از آشنا شدن با شبکه تلگرام توسط دوستانش سخن مي 0آريوي 

 بيني؟ميچي  توي ماهواره آقا ارسالن تو ديگه -»
 خاله. شهنمي ولي ببينم، دارم دوست رو ديگه هايکانال يه
 ببيني؟ شهچرا نمي -

 اره.نمي چون
 اره؟نمي چرا دونيمي -

 دن.مي نشون بدي چيزاي گهمي عباس
 دن؟مي بدنشون چيزهاي کانال تو اون که دونهکجا مي از عباس -

 کردن.مي نگاه از اينا و باباش مامان گفتشمي
 ببينه؟ ماهواره گذارهمي مامانش هم عباس -

 نه.
 ديد؟مي کانال جم تو رو کارتون اون چه جوري پس -

 بينه.مي من پيش مياد بازي به خاطر
 بينه؟مي کانال جم عباس که دونهنمي مامانش يعني -
 «.    نه
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... خاله، به دختر عموهام خب، يه چيزي نشون دادم تو تلگرام اين جوري شدن )نمايش حالت »

 (.تعجب
 مگه چي نشون دادي؟ -

 شه بگم. نمي
 )دوست آرش(: زشته.  
 خيلي بده؟ -

 مثل براي اينستاست.
 ا هم دارم، تو تبلتم.)دوست آرش(: من که اينست 
 مگه براي اينستا چيه؟ -
 )دوست آرش(: مثل عکساي بد.  
 چه عکسي بده؟ -

 «.که شه بگمنمي
 آريو تو تلگرام داري؟ -»

 نه.
 چرا نداري؟ -

 کنن.مامان و بابام دعوا مي
 کنن؟چرا تو رو دعوا مي -

 گن بده.مي
 گذارن تو داشته باشي؟گن بده، نميپس چون مي -

 نه.
 ها تلگرام دارن؟هاي تو چي؟ اوندوست -

 آرمين داره.
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 فقط آرمين داره؟ -
 آره.

 کنه؟آرمين تو تلگرام چه کارهايي مي -
 فرسته.کنه، آهنگ و عکس ميچي مي

 آرمين تو گروه يا کانال تلگرامي هستش؟ -
 دونم.نمي

 کنه؟دوني آرمين با چه کساني چت ميمي -
 «.با دوستاش

 
    
 
 
 
 
 
 

ها با اطالعات خود را در مهد، پيش دبستاني، محله و ميهماني 81نسل دهه کودکان مصاحبه شده 
هاي ها در ميهمانيدارند که آنساله، بيان مي 5/5ساله و هلناي  5کنند. ريحانه يکديگر مبادله مي

ا هاي خويش را بزده، بازي خانوادگي و فاميلي، به جاي خاله بازي باهم، دست به خاله بازي ديجيتالي
 کنند:هم مبادله مي

 ريحانه خانم، تبلت داري؟  -»
 داشتم، اما ترکيد، بوووووووووم.

 واقعاً ترکيد؟ -
 نه خراب شد، همين جوري گفتم.

 چرا خراب شد؟ -
 اون دفعه اين قدر ياسمين برام بازي ريخت که خراب شد. 

 ياسمين کيه؟ -
 ام.دخترخاله

 ريخت؟بازي مي چه طوري برات -
 با اون آبيه.

 شير ايت؟ -
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 آره.
 چه طوريه شير ايت؟ -

 ريزه.کني، ميزني، انتخاب مياونجا يه دکمه رو داره، مي
 ريخت؟ها رو ميتوي مهموني برات بازي -

 «.آره
رو از کجا مياري؟ اهب اين بازيوخ -»

 ترشونو از بازار ريختم.بيش از بازار ريختم،
 

 
 
 
کدومه؟بازار  -

.شبيه يه سبده
کسي ريخته يا خودت ريختي؟ -

و من با ايليا. آجيم
ايليا کيه؟ -
امه.گفتم که پسرخاله -
هم ريختيد؟ تايي باسه -

ره و مهسا.ابا ست
مهموني؟ يتو -

 «.اومده بودن خونمون ،آره
ر سطح دوستان پيش ها دها و بازيساله هم در مصاحبه خودش از مبادله لوح فشرده کارتون 4سوگند 

 کند: دبستان خود ياد مي
 گي برات بخرن؟ دي جديد اومده که ميدوني سياز کجا مي -»

هم، گن ببينم، يه سريام دوستام تو کالس ميهاس مييه سرياشون عکساشون رو در و ديوار مغازه
ما،  مال دخترخالمه. البته بگهاي سيندرالديکنيم. مثالً سييه سريام دخترخالم داره، با هم رد و بدل مي

 .«گن، سيندرال مسخره و قديميهکنن ميدوستام مسخره مي
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دارد که اش گرفته بود(، اظهار ميهاي خود را از پسر خالهساله هم نظير هليا )که بازي 4فاطمه 
دکان دل اطالعات در کوهاي نينجا را به توصيه محمد ديده است. به تعبير ديگر، تباپشتکارتون الک

تک جنسيتي نبوده، بلکه دو جنسيتي است و در اين ميان غالباً پسران به دختران اطراف و اکناف خودشان 
 کنند.رساني الزم را مياطالع
 هات کارتون نگاه کردي؟فاطمه خانم تو تا حاال با دوست -»
 .آره، توي مهدکودک 
 يه کارتوني ببيني، بعد تو رفته باشي ببيني؟هات بهت گفتن بري فاطمه تا حاال دوست -
 .پشتاي نينجاآره، الک 
 کي بهت گفت؟ -

 محمد.
 پشتاي نينجا؟خوشت اومد از الک -
 آره. 
 شاخ رو؟تر دوست داشتي يا اسب تکپشتاي نينجا رو بيشالک -
 پشتاي نينجا رو. الک 
 پشتاي نينجا؟چرا الک -

 تره.چون قشنگ
 تره؟کنن که قشنگي نينجا چه کار ميهاپشتمگه الک -
 جنگيدن.چون اونا مي 
 جنگيدن؟با کي مي -
 .با کساي بد 
 کردن؟ها رو چه کارشون ميجنگيدن، اونوقتي با آدم بدها مي -
 کشتنشون.مي 
 هاي بدي هستن؟ها آدمدوني اوناز کجا مي -

 .کشتنشونپشتاي نينجا ميچون الک
 نيست؟ اگه بکشنشون کار بدي -

 «.اننه ديگه، چون آدماي بدي
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 های آموزشیحمایت

هاي آموزشي يکديگر را پر اقدام به آموزش يکديگر کرده، خالء 81نسل دهه در برخي از موارد کودکان 
د( بازي سازي )دانلوکنند. مواردي مانند ياد دادن چگونگي ارسال بازي از گوشي هم به يکديگر، پيادهمي

 81ل دهه نسهاي بازي، از جمله مواردي هستند که کودکان پيش دبستاني ا آموزش ترفنداز اينترنت و ي
 اند.مصاحبه شده به ذکر آن پرداخته

 
 
 
 
 
 
 

هاي خود از يادگيري چگونگي ارسال بازي ساله، در مصاحبه 5/5ساله و هلناي  5ساله، رضاي  0آريو 
 اند:به شرح زير ياد کرده

 ريزي؟وري تو تبلتت ميها رو چه جکارتون -»
 ريزه.آرمين مي

 آرمين هم با تو مهد مياد؟ -
 تره.نه اون کالس اوله، از من بزرگ

 ريزه؟ها رو براي تو ميآرمين چه جوري اين کارتون -
 با بلوتوث.

 تو از کي ياد گرفتي که با بلوتوث کار کني؟ -
 آرمين.

 توني بگي چه جوري از آرمين ياد گرفتي؟مي -
 داره، منم دلم خواست.اله، آرمين کارتوناي خوشگلي خ
 بعدش چه کار کردي؟ -

 تونه بهم بده.آرمين گفتش بلوتوثم روشن بشه، مي
 بعد از اين که آرمين با بلوتوث براي تو ريخت، تو ياد گرفتي که خوب با بلوتوث کار کني؟ -

 «.آره
 گيري؟بازي جديد ميرضا اگر نتوني بري توي بازار، اون وقت چه جوري  -»

 اون وقت بايد با شير ايت بريزم.
 ريزه؟کي برات با شير ايت مي -
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 عليرضا.
 پس عليرضا به تو ياد داد که با شير ايت کارکني؟ -

 آره.
 چه جوري از عليرضا ياد گرفتي با شير ايت کار کني؟ -

خت ببينمش و عليرضا برام ريآخه از يه بازي تو گوشي عليرضا خوشم اومد، منم نتونستم تو بازار 
 ديگه.
 توني بگي اسمش چي بود؟بازي رو که عليرضا برات ريخت مي -

 ويراژ.
 مگه تو ويراژ نداشتي؟ -

 چرا.
 پس چرا دوباره ريختي؟ -

 آخه با هم فرق داشتن.
 توني بازي ويراژت رو به من نشون بدي؟مي -

اي که عليرضا براي او ريخته است، دم، بازيآره )کودک بازي را به من نشان داد و من متوجه ش
 «.نسخه به روز شده ويراژ است(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريزيد؟م ميه براي همديگه بازي -»
.آره
ي؟چه طور -

ه.ايت با شير
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شير ايت چه شکليه؟ -
.بيهآ

ايت استفاده کني؟ بلدي از شير -
.آره
يادت داده؟بهت کي  -

.آجيم
؟بجيت از کي ياد گرفتهآ -

هد.از دوستاش تو م
اونجا يادش دادن؟ هد،م هبريعني تبلت مي -

هد.تونن تبلت ببرن ميه روز مي ،آره
ريزيد؟ميبراي هم  اتهايي با دوستهچيزه ديگه چ -

 «.من بهش ياد دادم ،مهسام بلد نبود برام بازي بفرسته. فقط بازي
وستش ياد گرفته است که از اينترنت بازي ساله، در مصاحبه خود بيان داشته است، وي از د 0هلياي 

هاي خود را پنهان کند دارد که از دوستانش ياد گرفته است که فايلساله هم اظهار مي 5بگيرد. ستاره 
اي که دارد، بايد چه دقايق دارد، او در بازيوگو با دوستش بيان ميساله، در گفت 4و سرانجام ابوالفضل 

 تا بازي را نبازد:هايي را رعايت کند و ترفند
 از اينترنت بازي بگيري؟که کي بهت ياد داد  -»

 الينا.
 اون بازي که از اينترنت گرفته بودي چي بود؟ -

 دونم آخه بازي نکردم.نمي
 آهان خيلي زود پاکش کردي که مامانت نبينه؟ -

 .«داد به گوشيش دست بزنمديد ديگه اجازه نميآره اگه مي
 هاي دخترونه داري؟بازيتو توي گوشيت، فقط  -»

 آره.
 ؟ديميشون به مامانت هم نشون -

 نه.
 چرا؟ -

 کنه.ميمامان دعوام 
 کنه؟ميبراي چي دعوات  -

 کنه.ميترسم ببينه، دعوام ميگه عکساي زشت نگاه نکن. من ميآخه 
 دي؟به مامان تبلتت رو نشون نمي -
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 بينه.ينه. اونوخ نميکنم که نبمييواشکي بازيامو قايم 
 کني؟ميهات رو توي يه پوشه قايم يعني بازي -

 بينه.آره، اونوخ ديگه بازيام رو نمي
 هات رو قايم کردي؟همه بازي -

 نه، اون بازي که عکسش لخته رو قايم کردم.
 دي؟ميکني، به منم ياد ميچه طوري قايم  -

 ، اينو انتخاب کني، بري توش. هاشآره نگاه کن، بايد بري توي گزينه
 ها رو از کي ياد گرفتي ستاره جون؟اين -

 از دوستام.
 کنن؟ميهاشون رو قايم هات هم بازيدوست -

 «.کنيمميهامون رو از مامانامون قايم مون بازيآره، همه
ي م سه ستارهابوالفضل: آقا من خب، از اول خب بگو چيکار کرده بودم، رفتم مرحله چهار، همشون»

 طال کردم. 
 اميرعلي: منم سه ستاره کردم.

 ابوالفضل: بزن قدش، اما من مرحله چهارمشم.
 ي دوم نرفتم.ي چهارم، هنوز مرحلهتونم برم مرحلهدونم، من چرا نمياميرعلي: نمي

ي چهارم، قشنگ به زمين و باالش دقت کن، چون که همش ابوالفضل: آقا اگه خب، رفتي مرحله
ايد قشنگ شه، اونجا رو بکشتت، يه مانع هست، يهويي باز و بسته ميهاي تيز مانند بياد، ميد يه مانعباي

 «.ي چهارم باشهسوزي، حواست به مرحلهحواست باشه وگرنه مي
داشت، او طبق راهنماي دوستش براي کاربري از چند کانال ساله هم در مصاحبه خود بيان مي 4کيان 
شان رفته است، اما موفق به ديدن کانال مورد نظر نشده است و پس از ماهواره خانه اي، سراغماهواره

هاي ستاره داري که او با آن مواجه شده گزارش ماوقع براي دوستش، وي به او گفته است که کانال
 است، بيانگر قفل شدن کانال توسط اولياي او است.
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 های ابزاریحمایت

هاي تبلت، گوشي، از همديگر، به صورت ارايه فناوري 81نسل دهه يش دبستاني حمايت ابزاري کودکان پ
 ها، جهت استفاده آنان از اينفلش يا لوح فشرده يک دوست به دوستان ديگر يا اسباب بازي کارتون

اي، او را هاي ماهوارهمند کردن دوستشان از برنامهدر برخي از مواقع هم کودکان براي بهره موارد است.
 اي استفاده کند.هاي ماهوارهبرند وي تا فارغ از نظارت اولياي خودش، از برنامهبه خانه خودشان مي

اند که آنان لوح فشرده ساله، در جريان مصاحبه خويش يادآور شده 4ساله و روژيناي  5اميررضاي 
 اند:بازيشان را از دوستشان دريافت داشته

 بيني که دوستش داري؟من ديگه چي ميبت کويين وخوب اميررضا تو به جز مک -»
 دي ديگه فقط دارم، تيراندازيه.يه سي

 بابات برات خريده؟ -
 )يواشکي درگوشم گفت( نه، دوستم بهم داده.

 از کدوم دوستت گرفتي؟ -
 ريم دوچرخه سواري.از همسايمون همون که هميشه با هم مي

 چند سالشه؟ -
 کالس دومه )دبستان(.

 رو ديدي؟ديش خوب سي -
 آره يه بار که خونه بوديم، مامانم خواب بود، من گذاشتم ديدم.

 ديش چه جوري بود؟سي -
 کنن، اونم با حاله.يه عالمه دزدن و پليس. بعد بهم تيراندازي مي

 خوب از فيلمش چي ياد گرفتي؟ -
 کنم.گيرم، تيراندازي مييه تفنگ مي

 بيني؟ها رو ميتر اين فيلمبا کي بيش -
 ودم تنها.خ

 ها رو ديدي؟چند بار تا حاال اين فيلم -
 .ديدمهر وقت خونه تنها بودم، مي

 بيني؟ديش رو مييعني هر وقت خونه تنهايي، سي -
 آره.

 مثالً چند بار ديديش؟ -
 سه بار فکرکنم.

 خوب حاال چرا قايمش کردي؟ -
 مامان و بابام نبينن.
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 شه؟بدونن چي مي -
 کنن.کنم دعوام ميفکر مي

 تا حاال چيز بدي قايم کردي که دعوات کنن؟ -
 «.کنمنه، من اين طوري فکر مي

 بيني؟خيلي با تبلتت فيلم مي -»
  گه زياد بازي نکن با تبلت.گيره، مينه، مامانم يه ذره بشه ازم مي

 براي چي؟ -
 شه.گه چشات ضعيف ميمي

 خوب تا حاال شده حواسش نباشه و ازت نگيره؟ -
بار ديدم حواسش نيست، رفتم يه فيلم ترسناک ديدم، بعدش خيلي ترسيدم، بعد مامانم فهميد، آره يه 

 فيلمو پاک کرد، از اون به بعد ديگه حواسش هست.

 فيلم ترسناک رو از کجا آورده بودي؟ -
 از دوستم گرفته بودم، آخه يه بار برام فيلمشو تعريف کرد.

 خوب چه جوري دوستت بهت فيلم رو داد؟ -
 «.ديش رو بهم داد، منم ديدمسي

اش، به سادگي براي بازي در دارد که تبلت دختر خالهساله، در مصاحبه خود بيان مي 5محمدطاهاي 
سازد، وقتي او يادش رفته بود تبلت خودش را به ساله هم خاطرنشان مي 4ينا گيرد. روژاختيار او قرار مي

ساله هم با وجود آن  5/5خودش به او اقدام کرده است. ايلياي مهد بياورد، دوستش مبينا به دادن تبلت 
 مند هست:که از تبلت و گوشي بي بهره است، اما از لطف دوستانش در اين جهت بهره

 ا رو توي تبلتت داري؟هتو اين بازي -»
 نه. من که هنوز تبلت ندارم. 

 کجا بازي کردي؟گي، تو توي که ميا رو هبازي ب پس اينوخ -
 .«اش(تبلت انيس )دخترخاله تو
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 کنند؟هات با تبلتشون چه کار ميدوست -»
 کنن.بعضياشون بازي مي

 هايي؟چه بازي -
مثالً مبينا هميني که اينجاس، تو تبلتش کلي بازي داره. موقعي که من نتونستم روز تبلت، تبلت بيارم، 

 «.بهم مبينا تبلتشو داد، منم بازي کردم
 گوشي هم داري؟ا تو ايلي -»

 .خرممينه، تبلت کالس اول رفتم 
 کني؟مياآلن با گوشي مامان بابات بازي  -

 .دنميها بهم نه، بعضي
 ده؟ميکي بهت  -

 .دهميده، ملينا هم بعضي وقتا بهم ميياسمن بهم 
 ات هستن؟ها دوستهاين -

 .تر از من هستنآره بزرگ
 دن؟ميتبلت خودشون رو بهت  ،وقت بيان خونتون هر -

 .دنميآره، اگه آورده باشن بهم 
 دن؟نميپس مامان بابات بهت گوشي  -

 .«ريزهنميمامانم هم بازي نداره، بازي تو شريت داره  ،بابام گوشيش خراب شده
 کني؟تو با تبلتت چه کار مي -»

 کنم و تلگرام.بازي مي
 کني؟هايي مياوهوم، چه بازي -

 دونم چيا دارم اصن.ک چهل، نود تا کالً بازي دارم، نمينزدي
 هات چه جوري هستن؟ مثالً جنگي هستند يا ماشين بازي يا... .بازي -

 تا جنگي دارم. تا، سه يه دونه جنگي دارم، دو
 «خواين بهتون بدم؟ديش رو هم دارم، مي)نفر سوم(: من يه فيلم ترسناک دارم، سي

ي هادارد که او به دليل مخالفت مادر با خريد اسباب بازياش بيان ميصاحبهساله هم در م 4نويان 
 مرد عنکبوتي، عروسک آن را از دوستش قرض گرفته است تا با آن بازي کند.

 داري؟ دوست هم رو عنکبوتي مرد گفتي کارتون پس -»
 ببينم. ذارهنمي مامانم ولي دارم، دوست خيلي ،آره
 رو ببيني؟ عنکبوتي مرد گذاره،نمي مامانت چرا -

 شد. پاره دستم شکست، شيشه ز،مي روي افتادم پريدم مبل رو از يه بار آخه
 کني؟ بازي اون با که داري چيزي عنکبوتي مرد از -
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 مامانم اما برام، بود خريده عمم داشتم، عنکبوتي مرد لباس يک دور، انداختشون مامانم داشتم، قبالً نه،
 دور. انداختش

 عنکبوتيه؟ مرد هم که عکس فتکي روي -
 نگي؟ مامانم به ديمي قول بگم يه چيزي: گذاشت( صندلي دسته روي را )کيفش

 گم.نمي هم چيزي مامانت به مونه،مي خودمون پيش ماهاي حرف -
 وچکک عنکبوتي مرد يک کيفش درون از)کردم  قايمشون تختم زير دارم، عنکبوتي مردچند تا  من
 .کرد( پنهان کيفش در دقت با سپس داد و شانن من به و درآورد
 خريده؟ برات کي روها عنکبوتي مرد اين -

 سپ بهش کردم، بازي برداشتم، خودم رو هم يکيش داشت، ازشدو تا  چون داد، بهم آرتام رو يکيش
 دم.مي

 گرفتي؟ اجازه آرتام از -
 دم.مي پس بهش کنم، بازي، که خودم براي خواهمنمي دم،مي پس بهش ولي نه،
 کني؟مي بازي باهاشون کي -

 .حمومه مامانم وقتي
 بود؟ کي رو ديدي عنکبوتي مرد که باري آخرين -

هاي متقس من اما بود، جديدش قسمت، ديديم تبلتش تو آرتام با بزرگم، مامان خونه پيش شب چند
 .«ببينيم شتبلت تو هم با بزرگم مامان خونه بياره قراره آرتام نديدم، رو قبليش
 
 
 
 
 
 
 
 

داشتند که براي مقابله يا اقدامات محدود بيان مي 81نسل دهه تعداد ديگري از کودکان مصاحبه شده 
زنند. هاي ايجاد شده را دور ميکننده اوليايشان، از دوستانشان کمک گرفته، به اين ترتيب محدوديت

آنان يا با رفتن به خانه دوستشان و يا با اتکا داشتند، ساله، در مصاحبه خود بيان مي 4ارسالن و محياي 
 اند.هاي اعمال شده از سوي اوليا را کم رنگ کردهبه دوستان مهدکودکشان، محدوديت
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 های فنی كودكان از یکدیگرحمایت

ورزند، در مراودات خود با همديگر به آن مبادرت مي 81نسل دهه وجه مهم ديگري که کودکان 
سازد که او رمز اش خاطرنشان ميساله، در مصاحبه 5ودکان از يکديگر است. پويان هاي فني کحمايت

 0تر از هلياي ساله، در سطحي پيشرفته 5گذاشتن روي تبلتش را از دوستانش يادگرفته است. رضاي 
ي کند تا مادرش متوجه نشود وگيرد، پاک ميهايي را که از اينترنت ميداشت، او بازيساله که بيان مي

دارد، دوستش عليرضا، شبکه اجتماعي اش اظهار ميبدون اجازه او بازي را دانلود کرده است، در مصاحبه
اش از آن، شبکه اجتماعي خود را از روي تلگرام را نصب کرده، پس از گرفتن تصاوير خواننده مورد عالقه

 ته است:کند و وي هم عيناً همين کار را از دوستش عليرضا ياد گرفگوشي پاک مي
 هات هم تبلت دارن؟دوست -»

 آره.

 ذارن؟مي اونا هم رمز -

  آره.

 رمز گذاشتن رو از کي ياد گرفتي؟ -
 «.از دوستام

 رضا کار با تلگرام رو از کجا ياد گرفتي؟ -»
 از عليرضا.

 عليرضا هم تلگرام داره؟ -
 آره.

 کنه؟ره خونه، تلگرامش رو پاک ميگفتي عليرضا مي -
 آره.

 کنه؟دوني عليرضا براي چي تلگرامش رو پاک ميمي -
 فرستن.دوستاش عکساي بد براش مي

 هاي بد يعني چي؟عکس -
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 عکس زن لخت. 
 فرستن؟ها براش مياز عليرضا پرسيدي که چرا از اين عکس -

 آره.
 گه؟ خوب چي مي -

 اش رو دوست داره.گه خوانندهمي
 پس اون زنه خواننده هست؟ -

 آره.
 دوني اسمش چيه؟مي -

 است(. 1لبي اوگا )منظور کودک ليدي گاگا

 دوني چيه؟فرستن، ميها رو براش مياسم دوستاي عليرضا که اين عکس -
 عباس و علي.

 پس عليرضا بود که به تو ياد داد چه جوري تلگرامت رو پاک کني و دوباره بريزي؟ -
 «.آره

داشت، دوستش باران، مشکالت فني وي را در جريان يساله هم در مصاحبه خودش اظهار م 4نيکاي 
کند. نيکا براي تأکيد توان فني باران، او را جادوگر و فراتر از آن، هاي ديجيتالي حل ميکاربري از بازي
 کند:خدا توصيف مي

 ها بازي کني يا با تبلت؟تر دوست داري با بچهبيش -»
زنن سن خود من هستن و آدمن و حرف ميها همبچهسن من نيست، ولي ها، چون تبلت که همبچه

ي کنه، مثالً تو بازيام، چيزتونيم با هم بازي کنيم، مثالً باران مهربونه و هر چي بشه، کمکم ميو مي
 کنه. جادوگره، اصالً مثل خداست.بشه يا اتفاقي بيفته، اون درست مي

 يعني باران چيه؟ -
 «.ده(. دوستمهکنه ديگه. مثل خدائه )خنجادو مي

 
   

 

 

 

 

 

                                                           
 خوانند.شود تا جايي که برخي او را مادر هيوال مياين خواننده حتي در غرب به عنوان فردي ناهنجار شناخته مي .0
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 های حفاظتیمشاوره

داشتند که آنان عالوه بر شان بيان مي، در جريان مصاحبه81نسل دهه  مصاحبه شدهبرخي از کودکان 
هاي حفاظتي دوستانشان نيز برخوردار هاي اطالعاتي، آموزشي و فني، از مشاورهبرخورداري از مشاوره

 ،شرفتههاي ارتباطي پيارتباط با کاربري از فناوري از مراودات کودکان دراين معنا که قسمتي  اند. بهشده
ها است. به همين کاربري آنان از فناورياوليا و ادامه کاربري زياد يا کژ هاي دور زدنمعطوف به راه

ثير تأ تبلت يا گوشي همراهشان، تحت کاربري دوستانشان ازکودکان کاربر در برخورد باکژ ترتيب بعضاً
تقال نبينند که به حمايت نسبي از دوستشان پرداخته، دست به اشار هنجاري گروه، خود را موظف ميف

 ، پيش دبستان و يا اولياي آنان نزنند.کودک ن مهدکژکاربري وي به مربيا
تري اش )که غالباً مشورت دهندگان از سن بيشساله، با اخذ مشورت از پسر خاله 4داريوش 

 ها، ياد گرفته است:دور زدن خانواده را در جريان کاربري مفرط از فناوري برخوردارند(، نحوه
 بيني؟تبلتت کارتون هم ميي توداريوش تو  -»

 بينم.ميهم کويين مک .بينمزنم تو تبلتم ميتن رو ميهاي بنآره فيلم
 کني؟با تبلت بازي مي ،ري خونهتو وقتي مي -

 شم.رم يه جا قايم ميمي ،بينهمامانم نمي ،رم اتاقممي ،بينهيوقتي مامانم داره فيلم م ،آره
 تلگرام هم داري؟ -

 !آره
 کني؟با کي تو تلگرام چت مي -

  .ترهخيلي ازم بزرگ ، اونماهبا پويا پسرخال مثالً
 زنيد؟در مورد چي با هم حرف مي -

 .شهتو کامپيوتر نصب مي کنيم و مثالً اين که فوتبال چه جوريبا هم بازي مي مثالً
 کني؟گفتي که يواشکي و دور از چشم مامانت با تبلتت بازي مي -

 رم يواشکي تبلتم رومنم مي، هات بازي کنگه که برو تو اتاقت با اسباب بازيمثالً بهم مي ،آره
بازي ، شمتو قايم ميرم اون مي ،يه کمد ديواري داريم .کنمو بازي مي بينمدارم و بازم کارتون ميبرمي

 چراغ هم داره... . مونکمد .کنممي
 کني؟با اينترنت چه کار مي -

 .مکنرم زير اون دانلود و بازي ميمي ،بابام برامون ميز درست کرده ،کنمرم زير ميز دانلود ميمي
 ؟ريزير ميز مي چرا -

 .«ممکنه ببينه ،کنهچون مامانم که داره فيلم نگاه مي
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کاربري اند که حاضر به گزارش کژهاي خود بيان داشتهساله هم در مصاحبه 4گلناز و ماهان 
دوستانشان از محتواهاي نامناسب نيستند، زيرا در عرف آنان گزارش موارد مزبور از برچسب فضولي 

 برخوردار است:
 ها ببيني؟تا به حال شده اتفاقي و يهويي يه چيز بد تو اين شبکه -»

 شده. بله
 چي بوده؟ -

زد... کرد، دستشو به جاهاي بد زنه ميداد، بوسشم ميزن لخت... رو تاب نشسته بود، پسره هلش مي
 من که پاکش کردم.

 پاکش کردي که مامانت نبينه؟ -
 کنه، ولي واسه خودم پاک کردم.مامانم که دعوام مي

 چيز بدي که ديدي، همين يه دونه بود؟ -
تبلت هم کالسيم تو مهد، قبل اين که خانوم بياد، يه دونه بود، اون ديگه خيلي بد ام تو نه، يه دفعه

 بود.. من نديدم تا آخرش، ساناز و زهرا تا تهش ديدن ولي.
 چي بود اون؟ -

 شه گفت.خيييلي بد بود... نمي
 حاال يه کوچولوش رو بگو. -

 انوم.کردن خرو تخت... هردوتاشون لخت بودن. کاراي خييييلي بد مي
 به مامانت نگفتي که اون دوستت فيلم بدي آورده بود؟ -

 «.نه، مگه من فوضولم؟ فوضولي کار بديه
 م همشون تبلت دارن؟ه هاي فاميلبچه -»

 .همشون دارن تقريباً ،رهآاووووم 
 تبلتشون ببيني؟ يحاال شده چيز بدي تو تا -
 .نه
 گي؟ببيني به مامانت مي راگ -
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 .نه
 گي؟چرا نمي -
 «.فضوليهاين کار ون چ
 
   

 

 

 

 

 

 ای های مشاورهحمایت

هاي هاي خويش از همديگر دست به ارايه حمايتدر فراز ديگري از حمايت 81نسل دهه کودکان 
هاي اخير غالباً به اين صورت است که کودکان با ارايه تجربيات خود زنند. حمايتاي از هم ميمشاوره

باطي هاي ارتوشند مشکل پيش آمده براي وي در جريان کاربري از فناوريکبه دوستانشان، در عمل مي
حرک( هاي زامبي )مرده متها و پويانماييها يا کارتونجديد را حل کنند و مثالً اگر دوستشان با ديدن بازي

 هايي ترسناک )مانند آنابل که مبتني بر حلول روحي جنايتکار در عروسکاست يا از ديدن فيلم ترسيده
است(، ترس بر وجودش سيطره يافته است، با تداوم کاربري از محتواهاي اخير، به تدريج يک کودک 

 هاي ترسناک، ريخته خواهد شد.هاي زامبي يا فيلمترسش از بازي
 
 
 
 
 
 
 

نسل هاي کودکان ساله، مصاديقي در جهت مشاوره 4هاي انجام شده با ويونا، ايليا و شايان مصاحبه
مشکالتي است که غالباً در اثر  ها، حلدهند. هدف اين مشاورهيکديگر را به دست ميبه  81دهه 

 هاي ارتباطي جديد پديد آمده است:کاربري کودکان از فناوريکژ
 شناسيش، بهت زنگ بزنه؟تا حاال شده کسي که نمي -»
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دونستم هم زنگ زد. من نميدونستم يه دزدي شماره تلفنم رو داشت، بآره، يه بار شده، مثالً يه روز نمي
 کيه، جواب دادم.

 از کجا فهميدي اون آدمه دزده؟ -
سريع بهم گفت، ببخشيد من شماره تلفنت رو به اين دزده دادم، اين دزده و اين حرفا، منم  دوستم

 ديگه جواب ندادم.
 به مامانت گفتي؟ -

 مامانم اون روز خونه نبود.
 بعداً نگفتي چنين کسي بهت زنگ زده؟ -

 نه، يادم رفت.

 به بابات چي؟ -
 يادم رفت به اونم بگم.

 يعني وقتي مامانت برگشت، دزده ديگه زنگ نزد؟ -
 نه، ديگه بعدش زنگ نزد.

 کرد؟فهميد يه آدم ناشناس بهت زنگ زده، چه کار ميمامانت اگه مي -
 گرفت.تبلت و گوشيمو ازم مي

 به خاطر همين نگفتي؟ -
 آره. 

 گيره؟ه گوشيت رو مياز کجا فهميدي ک -
 سميرا گفت.

 سميرا کيه؟ -
 دوستم.

 دونست؟اون از کجا مي -
 «.دونمنمي

 کنن؟هات چقدر بازي ميحاال دوست -»
 کنيم، وقتي ميان خونمون.باهم بازي مي

 کنند؟هات هم زياد بازي ميدوستيعني  -
 آره ديگه.

 هستي؟ هات هستي يا توي خونهدوستتر با ايليا بيش -
 .رم خونشوندوستام ميان خونمون يا من مي

 هات صميمي هستي؟دوستچقدر با  -
 خيلي.
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 دي؟گن، انجام ميهات بهت ميدوستمثالً هر کاري  -
 .آره
 هات برات بريزن؟دوستتا حاال شده بازي رو  -

 .«نترسم ونم برام اين بازي رو ريخت تاترسم، اکردم، گفتم ميقبلنا که با تبلت دوستم زامبي بازي مي
 احمد: من بابام بعضي از بازيامو حذف کرده. »

 شايان: بايد رمزشو عوض کني.
 «.اي گذاشتماحمد: رمز تبلت من اونقده سختهههه، شماره

دارند که براي رمزگشايي از رمز تلفن هم در مصاحبه خود بيان مي 81نسل دهه برخي از کودکان 
 اند:يايشان از آشنايان خود کمک گرفتههمراه اول

 من رمز گوشي مامانمو بلدم. »
 تو که گفتي بلد نيستي.  -

اش( گفتم رمزشو نگاه کرد، به منم گفتم. رمزش مثل گفتم عوض کرده. ولي من به انيس )دختر خاله
N .هN ساله( 5)محمدطاها، « دوني چه شکليه؟ بيا بهت نشون بدم... مي. 

 
   

 

 

 

 

 روانی دوستانمایتح

کردند آنان در شان خاطرنشان ميمورد بررسي، در جريان مصاحبه 81نسل دهه برخي از کودکان 
آيد، فارغ از حق به شان و پدر و مادر آنان پيش ميهاي احتمالي که بين دوستانها و تعارضاختالف

ر پدر وي را به لحاظ رواني در براب گيرند تا به اين ترتيبجانب بودن يا نبودن دوستشان، طرف وي را مي
 و مادرش حمايت کرده باشند.
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ساله، وقتي شاهد آن بودند که دوست مشترکشان تلفن همراه مادرش را  5/4ساله و فرزام  4پارساي 
به شکل پنهاني برداشته و آن را پنهان کرده است، بدون آن که وي را براي کار زشتش نهي و انکار 

 اند:، به نوعي کار او را با ديده تأييد نگريستهکنند
 ي دوستت که يواشکي گوشي مامانش رو برداشته چيه؟پارسا... تو نظرت درباره -»

 اون خيلي زرنگه.
 گي؟ميچرا اين رو  -

 خب... تونسته گوشي رو قايم کنه. هيشکي هم نفهمه.
 تو از اين کارش خوشت مياد؟ -

 بله.
 کار بدي نيست؟ -

 نه.
 چرا؟ -

 گفت به من، خوش به حالت که تبلت داري مال خودت. خب... اون هميشه مي
 خواست داشته باشه؟يعني دلش مي -

 آره. 
 بعد که براش نخريدن، گوشي مامانش رو برداشت؟ -

 آره. 
 دونه، بد نيست؟خوب اين که مامانش نمي -

 نه، اصلن بد نيست. 
 گي؟ميچرا اين رو  -

 دش.خريخب براش مي
ون تونيد يواشکي اميها نخرن، شما گي اگه چيزي از مامان و باباهاتون بخواهيد و اونمييعني تو  -

 چيز رو از يکي ديگه بگيريد و استفاده کنيد؟
 بقيه نه. 

 پس چه کساني؟ -
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 ان. هايي که تو خونهمثالً از اون -
 کردي؟خريدن، اين کار رو مياگه براي تو هم گوشي نمي -
 ن تبلت دارم ولي.م
 کردي؟خريدن، تو هم مثل دوستت اين کار رو ميخوب اگر همون رو برات نمي -

 بله. 
 شدي؟بعد ناراحت نمي -

 داشتم. نه. مال داداشم رو بر مي
 کردي؟چه طوري ازش استفاده مي -

 قايمکي... مثل دوستم... .
 اگه بلد نبودي ازش استفاده کني، چي؟ -

 دادن... .مي هام بهم ياددوست
 تو هم به دوستت ياد دادي؟ -

 يه عالمه. 
 کني؟اگه دوستت گوشيش رو بده تا تو براش قايم کني، اين کار رو مي -

 «. بله
 
   
 
 
 
 

 
 هاشون نگن؟ها رو به مامانها اونها هم چيزهايي ديدي که بچها حاال توي کارتونت -»

 اوووم... يادم نمياد.
 باز هم يادت نيومد؟يه ذره فکر کن،  -

اوووم... وايستا... چرا... مثالً تو شهر اشباح دختره به مامان باباش که خوک شده بودن، هيچ وقت 
گه ها تو شهر اشباح زندگي کرده... يا مثالً توي باال هم پسره به هيشکي نمينگفت که رفته و با شبح

 دا کنه. خواد با پير مرده بره آسمون تا اون پرنده رو پيکه مي
 به نظرت اين کار، کار خوبيه؟ خوب -

 دونم. نمي
 کنن؟ها ميهات هم از اين کاردوست -
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هاي ها ندارن... آره... )با خنده( مثالً يه دوست دارم، يکي از موبايلهايي که مثل من تبلت و ايناون
ت خونه نيست، اون ازش کنه گوشيش گم شده... هر وقمامانش رو برداشته.... بعد مامانش فکر مي

 کنه. خيلي کلکه خاله... .استفاده مي
 کنه؟ها رو تعريف ميبراي شما اين چيز -

 ده. خنديم.... خيلي کيف ميآره... کلي مي
 گن اين کار اشتباهه؟هات بهش نمييچ کدوم از دوسته -

 فقط اميررضا... .
 گه؟يررضا چي بهش ميام -

 خيال... اصلنشم به ما مربوط نيست. گيم بيميگه... ما هم گه... به ما ميبه اون نمي
 گي به ما مربوط نيست؟ميچرا  -

 کنه.ها نميخب اگه براش بخرن، اونم از اين کار
 ؟عني چون نخريدن بايد همچين کاري بکنهي -

 «.اندازد(انه باال مي)ش
 

   
 
 
 
 
 

رفت که حمايت کودکان از يکديگر در جريان کاربري توان نتيجه گبا توجه به آن چه از آن ياد شد، مي
هاي تعامل کودکان با يکديگر و روابط اجتماعي ترين جلوههاي ارتباطي جديد، يکي از مهماز فناوري

آنان است که اوليا، اولياي مهد و پيش دبستان و اولياي فرهنگي کودکان در سطح جامعه بايد به آن 
 توجه الزم را معطوف کنند.

 رسمی مهد بطن در پنهان مهد گیریشکل -2-35
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سپرند تا ضمن آن که اولياي مهد کودک مراقبت از آنان را براي اوليا کودکان خود را به مهد کودک مي
هاي اوليه فردي و اجتماعي را ساعاتي در مهد برعهده داشته باشند، به لحاظ تربيتي هم به آنان مهارت

هاي ايفاي نقش شهروندي فهيم، آگاه و مسوول در آينده، آماده سازند. اما بررسيبياموزند و آنان را براي 
هاي شوند، به جاي آن که به اخذ آموزهميداني، داللت بر آن دارد که گاهي کودکاني که به مهد سپرده مي

 الفرهنگي، اجتماعي، اعتقادي که از سوي اولياي مهد مطرح شود، بپردازند، دست به بردن و انتق
درجه با اهداف مهد و وظايف تعريف شده آن در  091زنند که شايد اطالعاتي در مهد به يکديگر مي

، برخي از کودکان 1همراه به مهد تنافر و تضاد است. به اين معنا که با وجود ممنوعيت ورود تبلت و تلفن

يا در غياب اولياي مهد، شروع برند، همراه خويش را به مهد ميپنهان از چشم اولياي مهد، تبلت و تلفن 
جديد  هايهمراه شخصي کرده، يا دست به معرفي بازي به صحبت در مورد ضرورت تهيه تبلت و تلفن

را از  «خفن»هاي جديد يا به اصطالح زنند و يا بازيهاي آن براي يکديگر ميديجيتالي و فراز و فرود
دهند و يا يکديگر را تشويق به عضويت در نتقال ميهمراه خود به وسايل دوستانشان ا تبلت و تلفن

 د.کننهاي اجتماعي کرده، مشکالت فني يکديگر را براي کاربري از فضاي مجازي، حل ميشبکه

ها صورت گران تحقيق و سه تن از مربيان يکي از مهدکودکپژوهش مصاحبه زير که بين يکي از
پنهان، در درون مهد کودک رسمي کودکان را به تصوير گيري يک مهد پذيرفته است، به وضوح شکل

 کشد:مي
 هاي مهد تبلت دارن؟بچهاز  چه قدربه نظر شما  خاله ليال -»

  .تاشونچندهمه به جز 
 به طور ميانگين روزي چند ساعت با تبلت مشغول هستند؟ هابچه -

و  تربيشها بعضي ،چهار ساعت ها روزي سهبعضي از بچه ،گنمي هاجوري که خانواده واال اون
  .ترکمم ه هابعضي
 ؟دکننمي صحبتهم  گوشيها بين خودشون از تبلت و بچه -

                                                           
فناوري خود به مهد  کودکان يک روز در هفته )نظير چهارشنبه هر هفته( مجاز به بردن وسايل ها،در برخي از مهدکودک .0

 هستند.
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دن و مورد جالبي مي هاشون رو يادو به هم بازي دکننمي هاشون براي هم خيلي تعريفاز بازيآره. 
ي کنن خودشون رو مثل رانندهمي سعي مثالً ،ها زيادهداره، اينه که تقليد از بازي بين بچهکه وجود 

ين يا ا ،ها رو کم نداشتيم اين جاما هم اين مورد .هاو اين حرف ديا مثل اون راه برن دماشين درست کنن
 و نظاير اون. دبندنمي و مثل فالن باربير ا موهاشونهکه دختر

 ؟بگذارند تأثير منفي هم روي هم ها توي اين زمينهتا حاال شده بچه -
رو بليغش ا تهها التي بود که يکي از پسرمثالً يک بازي به قول بچه ،هم پيش اومدهمسأله بله، اين 

  .م خيلي مشتاق به اين بازي شده بوده کرده بود و به يه پسر ديگه هم ياد داده بود و اون
 ن؟هست مشتاقاين همه  ،ها نسبت به الگو قرار دادن هم ديگهبه نظر شما چرا بچه -

ز ا ،و به قول خودشون داي هم رو تقليد بکننهکنه که بيان کارمي چون سنشون اين طوري ايجاب
 کي رچون مثالً اگ ،اين کار ممکنه نتايج منفي هم به همراه داشته باشه . البتهعقب نموننديگه هم 
روي بقيه  ،وه بر خودشونممکنه عال ،مناسب نباشه د،کننمي ها براي هم تبليغبچهکه اي بازي

 .رهاذگتأثير خودش رو ب هاشون همدوست
 زنند؟ميهاشون براي هم حرف ها در مورد بازيهايي بچهتوي چه زمان -

 رم بيرون براي آوردن چيزيلحظه از کالسشون مي يکمن  عمدتاً در غياب مربي. به عنوان مثال، تا
  .کننمي هاشونبا هم شروع به بحث از تبلت و بازي هاهبچ ،براي هماهنگي يه کاري با مدير مهد يا

 يعني تنها موضوع بحثشون همين هست؟ -
 .خيلي جذابهواقعاً انگار براشون  موضوع بحثشون همينه. تربيشبله، 

 توي اين سن چي هست؟ هاي بچهبه نظر شما دليل جذابيت تبلت برا
ها خانواده توجهيبي سفانه دليلش هم شايد تا حدوديأمت ،ايينسن استفاده از اين موارد خيلي اومده پ

ها يه کم سر و صداي اين بچه ،هاخوان با دادن تبلت به بچهباشه که مي ي خودشونهانسبت به بچه
 هستا ههمين چشم و هم چشمي و تقليد بين بچهاين مسأله هم و يک دليل ديگه  دبشنون ترکمرو 

م ه اهاين ،دهمي خواد هر کاري که دوستشون انجامعقب بمونن و دلشون ميه ديگخوان از هم که نمي
 .انجام بدن حتماًاون رو 

 باشه؟داشته ها روي بچهو منفي ر مثبت اثتونه آمي به نظر شما تبلت -
عيف مثل ضاما آثار منفي زيادي داره،  .نداره هاروي بچهاثر مثبتي توي اين سن به نظر من تبلت 

 ،شه و با زياد بازي کردنها ايجاد ميهاشون يا مثالً همين حالت پرخاشگري که بين بچهچشم شدن
ه تبلت بزياد ها بچهبه نظر من اگر  .رنشه و در کل اين که توي تنهايي خودشون فرو ميهم مي تربيش

ون شودکه فقط خ خوادخيلي حوصله بودن توي جمع رو ندارن و دلشون مي هديگ ،وابسته بشنو گوشي 
  .شونوسيله خودباشن و 

 تبلت دارن؟ مهد و پيش دبستاني شماهاي چه تعداد از بچهبه نظر شما  ،ياؤخاله ر -
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ساله درگير تبلت و اين  0 و 4هاي از بچه تربيشساله  4 و 5هاي بچه ،تا جايي که من اطالع دارم
  .گونه موارد هستند

 شه يا نه؟ميتبلت و گوشي  ي در موردها صحبتتوي اينجا بين بچه -
  د.نها صحبت کنن که بشينن و با هم در اين موردي هستها فقط دنبال فرصتبچه .چرا خيلي زياد

 ؟تبلت بيارند توي مهدها بچهحاال شده  تا -
  .تيمفو گرر جلوشون ،ولي تا ما فهميديم ،هايي رو کردنبله، يکي دو بار دور از چشم ما چنين کار

 ؟دآورده بودن خوب تبلت براي چه کاري -
ر س يکسي هم باال ،رفته بودم دفتر براي انجام يک کار ضروري ،اون لحظه که من متوجه شدم

ها داره يه بازي زامبي به بچه ،هم توي مهد ما نيست نها که اآلاومدم و ديدم يکي از بچهنبود. ها بچه
ياق ها هم داشتن با اشتبچه .و گرفتمر ي اصلي نشده بود که من جلوشالبته هنوز وارد فضا ،دهياد مي
و نشون ر هاي تولدشهاي ديگه عکسداره به بچهم يکي از پسرا دبار ديگه هم دي. کردنمي گوش

  .دهمي
 ؟دها چه کار کرديشما در مقابل اين بچه -

از  يکي ،بيان مهد و وقتي که اومدنشون تماس گرفتم و ازشون خواستم هر چه زودتر همن با خانواد
 .دارهها گفتن که حاال مگه چه اشکالي خانواده

ون به فرزندش ها بازي نامناسبيو از اين که يکي از بچه دمراجعه کن شما ها بهحاال شده خانواده تا -
 ؟دباشنو شاکي ناراحت  ،ياد داده

 ترمکها خوايم انجام بديم تا بچههر کاري هم که ميسفانه ما أمت ،بله، اين موضوع بارها پيش اومده
 ،کنيمي کنترل اين همه بچه کار راحتي نيست تا يک لحظه ولشون اصالًاما  ،هابرن سراغ اين بحث

سفانه أالبته مت .کننمي هاي تبلتشون و با هم سر اين چيزا دعوابه توضيح دادن از بازي نکنمي وعرش
ون رو بحثش ،رسيمچون تا ما سر مي ،گنبه هم مي ه چيزهايييان نيستيم که چدر جر قما خيلي دقي

 .کننمي قطع
 ارديچه مو شما دقيقاًنظر به  ند،کنمي ها به خاطرش مراجعهي که خانوادههايخوب اون موضوع -

 هستند؟
ي مهتن چرا هگفمي کردن ومي با ناراحتي مراجعه ،تبلت نداشتن يي کههابچه خانوادهمدت  کي
 به دست آوردنبراي  هاي مابچهها سبب شدند، اين ،کننمي از تبلتشون تعريف ،هايي که تبلت دارنبچه

 همراجعها خانوادهاآلن هم هر بار که . فقط کارشون شده قهر و گريه ، ما رو زير فشار قرار بدند وتبلت
هاي ما هم ول کنن و بچهمي هاشون تعريفاز بازي ميان وها چرا بچه ،گنبراي اينه که مي ،کننمي

 .کن نيستن که ما هم بايد اين بازي رو بريزيم
 هاي اين مهد از تبلت هستيد؟ي بچهشما تا چه حد در جريان ميزان استفاده، خاله سميرا -
  .به تبلت دارندت نسبوابستگي زيادي  اکثراً ،شنوممي هاو بيش از بچه اون جايي که من کم تا



 241/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 ؟دبه اين نتيجه رسيدي يچه طور دشه بگيمي -
ا ههاي کالسم در مورد اين چيزکل يک روز رو با بچه ،ي مديرمن يک روز تصميم گرفتم با اجازه

  .دادمي هامون اين وابستگي رو نشوني صحبتسفانه نتيجهأصحبت کنم که مت
  د.ها توضيح بديهاي اون روزتون با بچهمورد حرفشم اگر در مي خيلي ممنون -

نه جواب دونه دو ،ها به نظر شما تبلت خوبه يا بدگفتم بچه ،تا وارد کالس شدماون روز من  .بله، حتماً
نفر اشاره کردن که خيليييي عاليه و حتي الفاظي مثل خيلي توپه  22هاي کالس بچه نفر 25از  .بدين

 شتندا تبلتاصالً يکيشون  مانده هم مشخص شد کهباقيسه نفر  در د.رو هم به کار بردنها خاله و اين
  د.کردنمي ديگه هم از تبلت مادر يا پدرشون استفاده نفر و دو
 طور؟ه ن تلگرام داشتن چاو اون افرادي که براي خودش -

ولي نوشتن بلد  ،فرستيممي ا صدا و عکسهگفتن ما براي دوستامون و فاميل و اينمي ا همهاون
  .نيستيم

تر از من بزرگکه ا هاون م ويه گروه هستي يبا دختر خاله و پسرخالم تو ،گفتمي يکيشون هم
 بار چيزي اومده توي تلگرامش )فکر کيکي هم اشاره کرد که ي .فرستنمياون جا آهنگ  ،هستن

همشششش توش  ،گفت زدم روشمي ( وهشست که گاهي فرستاده ميه هاکنم منظور همين لينکمي
  .کردنمي هايي که هم ديگه رو بغل ايناپر بود از عکس و فيلم دختر و پسر

بعد گفت پسر خالم که  ،گفتنمي اولش ،و از کجا آوردير اين لينک، قدر هم ازش پرسيدمه چ هر
 . فرستاده براي من اشتباهي ،بزرگه

و شکلک  اصد ، فقطتوي تلگراممن هم  ،تلگرام دارممن دونه مي گفت که مامانممي يکيشون هم
 .فرستم براي عمه و عموممي

 ؟بود چه طور، اصالً تبلت نداشتي که فرداون  هاي ديگه در برابراکنش بچهو -
روع ها همه شبچه ،که تبلت داشته باشم هچون مامانم دوست ندار ،گفت من تبلت ندارماون بچه تا 

ها شه که آدم تبلت نداشته باشه و من هم کلي با بچهمگه مي ،گفتنمي بهش کردند و همشبه خنديدن 
ا اين ها تاصالً درست نيست و قرار نيست همه مثل هم باشن و اين حرفصحبت کردم که اين کار شما 

يزان استفاده قدر م نيواقعاً جاي تعجبه که چرا ا ولي ،اذيتش کردن ترکمها يه کم قانع شدن و که بچه
 «.از اين موارد زياد شده

سبت ها، از شناخت کافي نالبته الزم به يادآوري است که اکثريت قريب به اتفاق مربيان مهد کودک
ي اطالع هستند، به شکلهاي آن سوي آب بيها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبه اهداف پنهان بازي

ها ندارد و حتي در هاي ارتباطي براي بچهربري از فناوريکه گاهي مهد، مقرراتي دال بر چگونگي کا
ها، استفاده از ها و پيش دبستانيهاي عمده آموزشي )!( مربيان مهد کودکبرخي از موارد، يکي از اقدام

اري است. دهاي تهيه شده توسط دستگاه تبليغاتي نظام سرمايهها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي
 داشتند:هاي خود در همين رابطه چنين بيان ميساله، در مصاحبه 4ن مهدي و آوي
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 ها، ايندونست شما درباره کارتونآقا مهدي به نظرت نرگس جون )مربي مهد کودک( از کجا مي -»
 قدر اطالعات زيادي داري؟

 دي آورده بودم مهدکودک. کنم چون چندبار سيخب فکر مي
 بکنين؟  شما اجازه دارين اين کار رو -

 «.و عوض کردم!هامون رديم، آوردم با طاها سيوخواد خاناجازه که نمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 هايي رو که ديدي، در بياري؟هات، اداي کارتونخواد با دوستوقتي مياي مهد هم دلت مي -»

 آره.
 اداي چه کساني رو؟ -

 ها رو، اداي باربي رو.اداي انسان
 مثل چي؟ -

 . بزنيم رو شبيه اونا کنيم يا مثالً مثل اونا حرفهامون اين که قيافه
 کني؟جلوي مربي مهدت اين کار رو مي -

 . بينهآره بعضي وقتا مي
 کنه؟دعواتون نمي -

 . ميادخنده و خوشش نه، اتفاقاً خيلي هم مي
... 
چي  گنها بهش ميکنه يا بچهها رو خودش انتخاب ميتون کارتونخوب توي مهدکودک، مربي -

 بگذاره؟
 ها خود مربيمون. ولي بعضي موقعگيمکنه که چي دوست داريد و ما هم ميمي نه خودش ازمون سوال

 . ذارهبدون اين که از ما بپرسه، کارتون مي
... 
 ببيني؟هم تا به حال شده خواب ترسناک  -

 . بينمها رو اصالً نميترسناک



 248/  گي و اجتماعيهاي رواني، فرهنبررسي تحول

 

 بيني؟ميبيني يا خوابشون رو نکارتونشون رو نمي -
 خوابشو.

 بيني، يه کم ترسناک نيست؟تن رو که ميهاي نينجا يا بنپشتهاي الککارتون -
 نه.
  ؟جنگنداش که ميهمه چرا، -

 . چون من عادت کردم به جنگيا
 چه طوري عادت کردي؟ -

 ذارنهيچي، وقتي توي مهد کودک هستم، بعضي وقتا برنامه کودکايي که مال پسرا هستش رو مي
 . «و ما هم بايد نگاه کنيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گران گروه تحقيق نيز در گزارش خود خاطرنشان ساخته است، وقتي وي در يک پيش يکي از پژوهش
ا که ههاي خود بوده است، شاهد بود که مربي کودکان در برابر جمع بچهدبستاني مشغول گردآوري داده

 توانسته است انجام بدهد.يت نميزدند: شيرشاه، شيرشاه، کاري جز تبعفرياد مي
هاي ديگري از مهد پنهان شکل گرفته در ساله، نمونه 4و مهراوه  ، سوگند، رژيناهاي آرشمصاحبه

 گذارد:هاي رسمي را به معرض ديد ميمهد
 ريزه؟هات رو گفتي کي برات ميبازي -»

ها شنبه 5ديم، بعدش نشون نميبريم به خانوممون هم بعضي از دوستام، يعني مهد کودک، تبلت مي
 «.بريم. اون موقع آزاديمهم مي

 گي برات بخرن؟ دي جديد اومده که ميدوني سياز کجا مي -»
هم، گن ببينم، يه سريام دوستام تو کالس ميهاس مييه سرياشون عکساشون رو در و ديوار مغازه

هاي سيندرال مال دخترخالمه. البته بگما، ديسي کنيم. مثالًيه سريام دخترخالم داره، با هم رد و بدل مي
 .«گن، سيندرال مسخره و قديميهکنن ميدوستام مسخره مي
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 بيني؟فيلم ميخيلي با تبلتت رژينا خانم تو  -»

  گه زياد بازي نکن با تبلت.گيره، مينه، مامانم يه ذره بشه ازم مي
 براي چي؟ -

 شه.ف ميگه چشات ضعيمي

 خوب تا حاال شده حواسش نباشه و ازت نگيره؟ -
آره يه بار ديدم حواسش نيست، رفتم يه فيلم ترسناک ديدم، بعدش خيلي ترسيدم، بعد مامانم فهميد، 

 فيلمو پاک کرد، از اون به بعد ديگه حواسش هست.

 فيلم ترسناک رو از کجا آورده بودي؟ -
 رام فيلمشو تعريف کرد.از دوستم گرفته بودم، آخه يه بار ب

 خوب چه جوري دوستت بهت فيلم رو داد؟ -
 .«يه روز تبلتمو بردم مهدکودک، اون بلد بود، برام ريخت، منم ديدم

 ؟دهات هم تبلت دارندوستراستي عزيزم تو  -»
  .آره، فکر کنم همشون دارن

 ؟دکننکار مي هچ هاشونا با تبلتهخوب اون -
  .رسا و هلنا هم که همشششش تو تلگرامن ديگهد .کننمي اونا بازي

 ؟دکننمي کار هچها توي تلگرام اون اِ -
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هر وقت درسا و هلنا از  ،گه تلگرام براي سن ما خوب نيستآخه من چون بابام مي ،دونمنمي امممم
  .راستي يه چيز ديگه .رم اون طرف که حرفاشونو نشنوممي ،زننمي تلگرام اينا حرف

 ؟چي -
گفت با خواهر البته اونم مي ،اسمش سيمز بود ،دادمي هايه بارم هلنا داشت يه بازي رو ياد بچه

 .نابريزيم و اي اون بازي رو مون گفت کههبعد به هم ،کنه و خودش کامل بلد نيستمي ترش بازيبزرگ
وست گ نيست و زياد بابام دبابام گفت نه اون زياد بازيش قشن .به بابام گفتم ،منم اول تا اومدم خونه

 .براي همين ديگه منم نريختم بازي رو .داشته باشيماون بازي رو نداره که ما 
  گفت؟مي هلنا از اين بازيه چي -

 ،کننمي هم زندگي اينا بعد با ،هاشونگفت مثالً يه خانواده هست که بابا و مامانه هستن با بچهمي
 .همين قدر گفت به ما

 ؟ريختند اين بازي رو ،هات چيستدوبقيه  -
 .آره، اما نه همشونچندتاشون 

 دوست داشتن؟ ، اون روريخته بودنبازي رو ايي که هاون -
 «.گفتن خيلي خوبهآره، مي
هاي ساله هم در توصيف رد و بدل شدن اطالعات ماهواره در مهد کودک 4و ارسالن  ، آميتيداهستي

 اند:خودشان، چنين بيان داشته
 بينن؟هات هم کارتون ميهستي دوست -»

 بينن.آره، مي
 بينن؟هايي ميها چه کارتونخوب اون -

 بينن، چون ماماناشون خارج رو پاک نکرده.فيلم خارجي مي تربيشدونم، اونا اونا رو نمي
 بينن؟دوني فيلم خارجي مياز کجا مي -

  کنن، مثالً ديشب تو سريال چي شده.چون ميان تعريف مي
 خواد دوباره ماهواره ببيني؟کنن، تو دلت نميوقتي تعريف مي -

 «.شهگه ديگه پاکش کردم، نميگم، ولي ميخواد، به مامانمم ميچرا، خيلي دلم مي
 دوست توي مهدکودک داري؟چند تا  آميتيدا خانم تو -»

 خيلي.
 کنيد؟بينيد، براي همديگه تعريف ميهايي رو که ميکارتون -

 .«آره
 داري؟ دوستچند تا  تو ارسالن -»

 دوتا.
 گي؟مي رو هاشوناسم -
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 و عباس. علي
 بينه؟ميرو  هاييکارتون چه علي دونيمي -

 دونم.مي عباس رو ولي دونم،نمي علي رو
 بينه؟مي هاييکارتون چه عباسخوب  -

 بينه.مي رو جم کارتوناي
 بينه؟ميرو  هاييکارتون چه جم، توخوب  -

 دونم.ينم اسمشو
 هستش؟ چه جوري دونيمي -

 ديدمش. خود منم آره،
 ديدي؟ رو جم هايکارتون هم تو -

 آره.
 کجا ديدي؟ -

 ديديم. عباس با جم، زدم بودم، تنها که خونه
 ديدي؟ چي با عباس -

 بشن. برنده تا دنمي مسابقه هم با دارن آدما
 مردن؟ فقط اهآدم -
 هستش. هم زن نه
 دن؟مي ابقهمس با هم چي براي -

 بشن. اول که
 هستش؟ چي اول جايزه -

 گيره. مي پول
 گيره؟مي پول چه قدر دونيمي -

 نه.
 دن؟مي مسابقه همديگه با چه جوريخوب  -

 شن،ب اول که کردنمي شنا هم با داشتن دفعه اون مثالً دن،مي مسابقه چيزي يه سر با هم هر دفعه
 کردن.مي سواري دوچرخه رفتنبعد از شنا مي

 اومد؟ خوشت از مسابقشون توخوب  -
 اومد. خوشم تربيش از دختراشون

 اومد؟ خوشتتربيش از دخترها چرا -
 بود. لختي لباساشون چون

 بود؟ لختي که لباساشون چي يعني -
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 بلوزکوتاه. يه بود با تنش شرت يه
 بود؟ چه جوري کوتاهش بلوز -

 بودش.پيدا  و دستاش و نافش شکمش بود، کوتاه خيلي
 ؟مياد خوشت پوشن،مي لباس اين جوري که از دخترهايي چراخوب  -

 ببينيم. بدنشون رو ذارنمي چون
 شه؟مي چي ببينيد، رو هااون بدن شما مگه -

 ديم.مي زپُ دوستامون جلو ريممي
 ديد؟مي زپُ هاتوندوست جلو چي براي -

 ديديم. رو دخترا چون
 ؟گيدمي چي هاتوندوست به يعني -

 ديديم. رو دخترا ما که گيممي
 گن؟مي چي هابعد اون -

 ببينين. تونستين چه جوري حالتون، به خوش گنمي
 گيد؟مي چي هاتوندوست به شما -

 نيستش. کوچولوها بچه کار شما گيممي
 ديد؟پز مي هاتوندوست به کارتون توي دخترها ديدن به خاطر شما اون وقت -

 آره.
 ديد؟پز نمي واقعي دخترهاي با چرا دين،پز مي بينين،مي توي کارتون که يدخترهاي با چرا -

 رو ببينيم. واقعي دختراي ريممي بشيم، بزرگ که ديگه يه کم ولي تونيم،نمي اآلن چون
 تونندنميها اون حالتون؟ مگه به خوش گنمي شما به کارتوني دخترهاي خاطر به بقيه چرا اون وقت -

 ببينن؟ هاکارتون از اين
 نه.
 ببينند؟ تونندچرا نمي -

 ذارن.نمي ماماناشون
 گذارند؟نمي چرا ماماناشون -

 «.مراقبشونن ماماناشون همش خونه، انمي که بعدشم مهد، برشونمي چون
گيري مهد پنهان در بطن مهد رسمي دخترش به ساله نيز در مصاحبه خود از شکل 5مادر مهتاب 

 شرح زير ياد کرده است:

 مهتاب عالقه نداره که کالس مخصوص خودش رو بره؟  -»

اش باشه. البته معلمش دم کنار دوستاي عادينه من دوست دارم و نه خودش. ترجيح مي ،اصالً ،نه
 ام داره. گه مهتاب سر کالس از تبلت استفاده غيردرسيشکايت داره و مي
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 کني؟ گروهي هم مي ها بازيهات هم تبلت ميارن با اونتو اون روز که دوست -

 ديم. تونم با هم انجام ميتونم انجام بدم. اما يه سريا رو که ميها رو نميمن همه بازي

 کنين؟ م رد و بدل ميه با هم اطالعاتي -

ها عکس بچه يا مثالً دن. يا همين بازيا،کارتونايي که تو تبلتشون دارن به هم مي مثالً ،آره
 . «دنمهمونياشونو به هم نشون مي

از منظري متفاوت از مهدغيررسمي که در بطن مهدرسمي آنان  ساله، 5/4و کيمياي ساله  4ويشکاي 
 پديد آمده است، به شرح زير ياد کرده است:

من ظهر عادت دارم پرنسس بازي کنم با دوستام. مثالً لباس بلند بپوشم اين چيزا و... ولي هر چي »
 شن.خوام بشم، بقيه هم ميمن مي

 دوست نداري بقيه شکل تو بشن؟ -
 نه. آخه پرنسس بازيه. 

 يعني هر کسي بايد لباسش متفاوت باشه؟ -
 اممم... آيسان مثالً مياره. ياسمين مياره. اما امروز پرنسس بازي نداريم. بگم چي داريم؟

 چي داريد؟ -
 باربيام رو قراره بيارم ظهر.

 شيد؟، شکل پرنسسا ميپوشيدپرنسس بازي اينه که لباس پرنسسا رو مي
آره. اآلن فرض کن من لباس بلند تنمه. زيپ داره. بلنده. آستين پفيه. بعضي وقتا آستين پفيه ساده 

 هم هست.
 پرنسس مثل کي؟ -

 مثل سيندرال. السا.
 کنيد؟پوشيد چه کار ميها رو ميبعد اين -

 اداشون رو در مياريم.
 کنن؟ي رفتار ميچه طورها پرنسس -
 خندد(.الً خيلي بامزه )ميمث
 بامزه يعني چي؟ -

 «.رنگيرن باال، راه ميسرشونو مي
 بينه.ها رو مييه دوست دارم که يواشکي بعضي فيلم »
 هايي؟چه فيلم -

 ها نيست. هاي بد... مال بچهفيلم
 کنه؟بعد مياد براي شما هم تعريف مي -

 زنه. هاي بدي ميحرفديم... هام گوش نميآره... ولي من و دوست
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 به مربيتون يا مامان و بابات اين رو نگفتي؟ -
اش گفتن... ولي اون بازم هر چي ببينه، براي ما تعريف ها هم به خوانوادهبه مربيمون گفتيم... اون

 کنه. مي
 کنه کيميا؟ها رو تعريف ميچي -

هاي بد ديگه... ها... حرفکنن و اينا چي کار ميههاي بد... مثالً... مثالً اين که زن و شوهرخب... چيز
 من خيلي ازش بدم مياد... .

 ها؟ي بچهفقط تو يا همه -
 دن.هاش گوش ميهاي خودش به حرفنه، دوست

 هايي که ديدن رو هم در ميارن؟دن به حرفش يا اداي کارفقط گوش مي -
ارن هاشونو ميها وسايل آرايش مامانضي وقتفکر( اومم... من نديدم کاري بکنن... فقط بع)با کمي

شون لباس زير مامانش رو پوشيده بود و به دن... يه بار هم )با خنده( يه بار هم يکيبه هم نشون مي
 .«ن فهميد، زنگ زدن مامانش اومد...داد... مربيموها نشون ميبچه

 
   
 
 
 
 
 

يري گبايد به مقوله شکل الياي فرهنگي جامعهو او اولياي مهدها با توجه به آن چه گذشت، اوليا،
مهدهاي پنهان در مهدهاي رسمي توجه الزم را مبذول داشته، با بسترسازي فرهنگي الزم و مداخله 

 اعتالي ارزشي متربيان خويش برآيند. در صددفعال، ضمن جلوگيري از ابتذال ارزشي کودکان، 





 تأملی دوباره -3

ي و شناسشناسي اجتماعي، جامعهمفاهيم جديدي هستند که در روان نسل و مناسبات نسلي، از جمله
اند و از منظر برخي از پژوهشگران جتماعي مورد توجه واقع شدها -هاي انسانيبرخي از ديگر رشته

  رود.ها به شمار ميموضوع نسل، موضوع مهمي در حد و شأن طبقه اجتماعي انسان

، باب نسل و مناسبات نسلي آمد اي که در، در مقدمه1 81 ه هاي نسل دهدر آغاز بحث بررسي تحول

هاي انجام پردازيترين نظريهپس از تعريف نسل و تميز آن با مناسبات نسلي، نخست از بعضي از مهم
ه شناختي به مسأله نسل نگريسته و بهاي نسلي ياد شد. نظريات اخير يا از منظر روانشده درباره تحول
اند. البته برخي از شناختي به آن توجه معطوف داشتهاند و يا از منظر جامعههتحليل آن پرداخت

هاي هاي فناوريهاي اجتماعي برخوردارند، با عمده کردن مقوله تحولپردازاني که از گرايشنظريه
ها را در مجموعه مسايل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ذي نقش ارتباطي جديد، مقوله فناوري

 اند.تر ديدهاي مهمهاي نسلي، مقولهتحولدر 
هاي نسلي در هاي انجام شده درباره تفاوتدر ادامه مقدمه در باب نسل، با اشاره به برخي از پژوهش

هاي اخير به طور ، پژوهشها مورد بحث قرار گرفتشجهان و ايران، نتايج اجمالي بعضي از اين پژوه
 ند.بود يد قرار دادهتأيهاي نسلي را مورد عمده موضوع تحول

، در درجه نخست براي ارايه بوداي که به دست آورده نگارنده با توجه به شواهد ميداني گسترده
هاي جديد ايران و در درجه بعدي اهميت، العاده شديد نسليهاي نسلي فوقنگر از تحولتوصيفي واقع
ي نسلي، با انتخاب معيار موجودي که هاپردازي مناسب در زمينه تحوليابي به يک نظريهجهت دست

 هاي بعد ازهاي مختلف، از نسلدر جامعه نيز از سوي بسياري از مردم به کار گرفته شده و با نام دهه
تا با ترسيم مختصات رواني، اجتماعي،  (، کوشيد11، نسل دهه 41دهه  کنند )نظير نسلانقالب ياد مي

، ضمن ارايه 11و  91، 81هاي هاي دههتي و خانوادگي نسلفرهنگي، سياسي، اقتصادي، اخالقي، عقيد
هاي جديد کشور، اين موضوع اساسي را در اذهان هاي نسلي در نسلنگر از شدت تحولتوصيفي واقع

                                                           
گردآوري شده است، نسل مورد بررسي در مجموعه حاضر در عمل  0484-0480هاي از آن جا که اطالعات کتاب در سال .0

، بعضاً مترادف 81سد )از اين رو در متن کتاب نسل دهه رسال نمي 1ها به کودکان پيش دبستاني هستند که سن هيچ يک از آن
 کودکان پيش دبستاني گرفته شده است(.
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تر ساخته، هاي جديد، عمدهريزان اجتماعي و اولياي آموزشي و اولياي نسلپژوهشگران و برنامه

 .1ان در اين جهت  بکاهداالمکان از غفلت گسترده آنحتي

بررسي »در اين ميان است،  81جلدي حاضر معطوف به بررسي مختصات نسل دهه  9مجموعه 
 -هاي سياسيبررسي تحول»در سه جلد، « 81اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيتحول

ه هنسل د يهاي اخالقي، عقيدتي و تربيتبررسي تحول»و سرانجام در دو جلد « 81نسل دهه  اقتصادي
 . انددر سه جلد ارايه گرديده« 81

در سه جلد « 81اجتماعي نسل دهه  -هاي رواني و فرهنگيبررسي تحول»مجموعه حاضر با عنوان 
 :بودارايه گرديده است. عناوين مورد بحث در اين سه جلد به قرار زير 

کودک، گسترش  هاي فرديهاي ارتباطي جديد، گسترش تواناييکاهش سن کاربري از فناوري
هاي اجتماعي کودک، افزايش اعتماد به نفس کودک، برانگيختن کنجکاوي علمي کودکان، تحقق ارتباط

يادگيري و آموزش فعال، افزايش اطالعات عمومي و مورد عالقه کودکان، ارتقاي فکري و فرهنگي 
ي هاي )آموزشهاي غيررسمکودکان، تربيت خالق کودکان، سرگرمي و تفريح، پر رنگ شدن آموزش

ي بينپذيري کودکان، پيشهاي اجتماعي کودکان، تحول در روند جامعهغيرمستقيم(، کاهش تعامل
طه با مدار، تعميق راباستقبال از سبک زندگي لذّت بلوغ زودرس،بيني پيشهاي هويتي شديد، تحول

ر با مسايل و نهادينه مدانگاري، يادگيري برخورد هيجانجنس مخالف، ورود زودهنگام به عرصه هرزه
هاي بزرگ شدن هاي پرخاشگرانه در ذهن کودک، تهديد بهداشت رواني کودکان، آسيبشدن راه حل

اي ههاي رواني، وابستگي و اعتياد کودکان به فناوريدر فضاي مجازي، کاهش سن در برخي از اختالل
هاي رواني جديد، احساس حقارت لهاي ديجيتال، بروز برخي از اختالارتباطي جديد، بروز کودک آزاري

ي جديد، هاي فرهنگهاي فرهنگي سنتي با فعاليتو کاهش اعتماد به نفس، جايگزيني نسبي فعاليت
گسستگي فرهنگي، استقبال از فرهنگ فمينيستي، پذيرش مردساالري الکترونيکي، تعميق شکاف و 

 هاي رسمي. هاي پنهان در بطن مهدگسست بين نسلي، ايجاد مهد

ناظر به مسأله آشنايي زودهنگام « هاي ارتباطي جديدکاهش سن کاربري از فناوري»عنوان 
 هاي ارتباطي پيشرفته است.با فناروي 81نسل دهه کودکان 

ها براي اقشار مختلف فناوري هايي که درها و سرگرميها و تنوع بازيفناوري کاربري از هايجذابيت
 هايشود کودکان از آغاز زندگي متوجه جذابيتديده شده است، سبب مياز جمله کودکان خردسال تدارک 

 ها داشته باشند. ها شده، تمايل به کاربري از آنفناوري
سالگي کودک، اوليا با پخش آهنگ يا فيلم براي کودکشان، نقش فعالي در کاربري  2حدود  چه تا اگر

سالگي به شکل معنادارتري با تبلت يا تلفن  2ن از سن فناوري دارند، اما به تدريج کودکا فرزندشان از

                                                           
هاي مشابهي که به توصيف مختصات رواني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اخالقي، الزم به ذکر است که مجموعه .1

سازي است که ان شااهلل در پي نشر اين اثر منتشر هست، در دست آماده 91و   11هاي هاي دههعقيدتي و خانوادگي نسل
  خواهند شد.
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سالگي کودکاني که با  2دهند. در اواخر هاي ساده را شخصاً انجام ميهمراه رابطه برقرار کرده، بازي
ها بروند، به کنند، ممکن است بتوانند با گوشي عکس بگيرند. به گالري عکستلفن همراه اوليا بازي مي

هاي مشابه را از تلفن همراه و تبلت ماس معنادار با ديگران برقرار کنند و کاربريتلفن پاسخ داده و ت
 داشته باشند.

ده، يابد و آنان با دانلود بازي آشنا شي ميتربيشها عمق از سن سه سالگي ارتباط کودکان با فناوري
 آيي ارسال اطالعات )ازهاي بعد کودکان از کارکنند. به همين ترتيب در سالبراي خود بازي دانلود مي

هاي اجتماعي و برقراري ارتباط معنادار با هايي نظير شير ايت(، رمزگذاري، ورود به شبکهطريق برنامه
 گردند.هاي اجتماعي )با ارسال استيکر يا صوت( برخوردار ميدوستان در شبکه

دکان پيش دبستان، هاي انجام شده داللت بر آن دارد که با وجود عدم توانايي نگارش کوبررسي
ها در جريان کاربري از تبلت يا گوشي همراه کودکان ممکن است براي حل مشکالت فني که براي آن

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

تواند هم ، مي81هاي ارتباطي جديد براي نسل دهه طبيعي است کاهش سن کاربري از فناوري
اي هفرصت و هم تهديد باشد. به اين معنا که در صورت بسترسازي فرهنگي الزم براي کاربري از فناوري

وجهي تند شده و در صورت بيمتوانند از منافع فضاي مجازي بهرهارتباطي پيشرفته، کودکان کاربر مي
، هاي روانيدفاع با فضاي اخير در معرض آسيببه اين امر، کودکان کاربر فضاي مجازي در مواجهه بي

 اجتماعي، فرهنگي، سياسي و عقيدتي متعددي قرار خواهند گرفت.
جديد  هاي ارتباطيبه اين مسأله پرداخته بود که فناوري« کودک هاي فرديگسترش توانايي»عنوان 

 آورند.اي را براي کاربرانشان فراهم ميهاي گستردهامکان عمل

با بسترسازي فرهنگي الزم و با نظارت کافي، از تبلت، تلفن  81نسل دهه اگر کودکان پيش دبستاني 

مند شماري بهرهدر حد محدود استفاده کنند، از مزاياي بيهاي ارتباطي جديد همراه، رايانه و ديگر فناوري
هاي ارتباطي پيشرفته براي کودکان، يادگيري و آموزش فعالي ترين مزيت فناوريهند شد. شايد مهمخوا

 دهد.ها رخ مياست که براي آنان در مواجهه و برخورد با فناوري
ها، شکوفايي عاليق هنري، علمي، خالق، زيباشناختي و ورزشي کاربران خردسال ارضاي کنجکاوي
دختران و پسران کاربر پيش دبستاني، وجوه ديگري از امکانات جديدي است  هعالقو اخذ اطالعات مورد 

 هاي ارتباطي جديد در اختيار انسان معاصر قرار داده است.که فناوري
 هاي غيررسمي و غيرمستقيمي که در روند کاربري ازگفته، آموزشهمزمان با ارضاي عاليق پيش

اند، مورد توجه و يادگيري کودکان قرار گرفته، دهش محصوالت فرهنگي فضاي مجازي در نظر گرفته
هند دها را در کودک تحت تأثير قرار ميهاي زيست محيطي و نظاير آنهاي فردي، اجتماعي، رفتارمهارت
گونه که القائات محصوالت نامناسب کودکان را در جهت تبديل شدن به يک مصرف کننده )همان
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ي يا تواند ديد سياسها ميعقيدتي آن –دهند يا القائات سياسييهاي تبليغ شده سوق ماي کاالحرفه
 عقيدتي خاصي را در آنان نهادينه سازد(.

هاي آنان، امکان ارزشمند ديگري است که بخشي به تفريحپوشش دادن به سرگرمي کودکان و تنوع
 اند.هاي اخير رخ دادهدر سال

هر زمان و مکاني قادر به برقراري ارتباط با  گسترش امکان عمل ارتباطي کودکان به نحوي که در
 اوليا، آشنايان و دوستانشان باشند، مورد مهم ديگري است که نبايد فراموش شود.

فردي، توسعه فرديت، گسترش حوزه خصوصي آدمي در جريان هاي بنابراين با گسترش توانايي
توان انسان عصر حاضر ضاي مجازي، ميزدايي از ورود به فو آيين هاي ارتباطي جديدفناوريکاربري از 

 اعصار ديگر دانست.هاي را به نوعي توانمندتر از انسان
در عصر حاضر به دليل گسترش کاربري خاطرنشان گرديد، « هاي اجتماعيگسترش ارتباط»در عنوان 

خود با  ودکيهاي ارتباطي جديد نظير تبلت، تلفن همراه، اينترنت و ماهواره، کودکان از اوان کاز فناوري
يابند اي، به ارزش ارتباطي اين وسايل وقوف ميهاي اخير آشنا شده، از طريق يادگيري مشاهدهفناوري
آيند و البته در گذر زمان، بر عمق ها در زندگي روزمره خود برمياستفاده از کاربري از آن در صددو رأساً 

 گردند.وشي همراه و اينترنت بيش از پيش آشنا ميتر تبلت، گهاي متنوعيادگيري خود افزوده و با کاربري
هاي اوليه گروه پژوهش حکايت از آن دارد که در ابتدا کودکان با مشاهده ارتباط اوليايشان با بررسي

 يابند.هاي ارتباطي وقوف مياطرافيان، اولياي مهد و ديگران، به ارزش ارتباطي فناوري
داشتند، آنان بدون آن که تبلت يا گوشي داشته باشند، با کمک در ادامه کودکان مصاحبه شده بيان مي

 اند.اوليا به ايجاد ارتباط با اطرافيان خويش پرداخته
 دددر صهاي جديد شخصاً هاي ارتباطي جديد، با کمک فناوريکودکان در ادامه ارتباط خود با فناوري
ا، رفته رفته هجريان تداوم کاربريشان از فناوريآيند و البته در ارتباط با اطرافيان، دوستان و فاميل برمي

توانند فهمند که با امکانات اخير ميشوند و مثالً ميبا ساير امکانات تبلت، گوشي همراه و رايانه آشنا مي
مان ززمان دست به ايجاد و برقراري رابطه با اطرافيانشان بزنند، بلکه به شکل غيرهمنه تنها به شکل هم

 دست به ارسال پيام صوتي يا استيکري خود به اطرافيانشان بزنند. توانندهم مي

پس از تجربه روابط  81نسل دهه هاي ميداني گروه تحقيق حکايت از آن دارد که کودکان يافته

گستره روابط ارتباطي  کوشند تاميهاي تبلت، گوشي همراه و رايانه، زمان با فناوريزمان و غيرهمهم
ترش کنند، دست به گسهايي که با اطرافيان و فاميل برقرار ميد و عالوه بر ارتباطخود را گسترش دهن

يفزايند. ها ارتباط دارند، بروابط خود زده، افراد نسبتاً آشنا )مانند دوستان( را نيز به افراد آشنايي که با آن
هاي اطجديد، گستره ارتب هاي ارتباطيبنابراين کودکان در روند تحول و تطور کاربري ارتباطي از فناوري

 دهند.خود را از آشنا به غيرآشنا نيز گسترش مي
کوشند هاي متفاوت تبلت، تلفن همراه و رايانه توسط کودک، برخي از آنان ميبا شناخت نسبي کاربري

 تا حدودي از اوليا فاصله گرفته، شخصاً با اتکا به فناوري در دسترسشان دست به ارتباط با افراد آشنا و
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نسبتاً آشناي مورد نظرشان بزنند و به اين ترتيب از نظارت اوليا بر چگونگي کاربري از فناوري در 
 دسترسشان، شانه خالي کنند.

حکايت از آن دارد که در زمينه تحول روابط ارتباطي کودک ميداني گروه تحقيق هاي پژوهش يافته

دست به دور زدن  81نسل دهه ي از کودکان پذيرد، معدودهاي جديد صورت ميکه با اتکا به فناوري
 دهند.خانواده خود زده، با در غفلت نگه داشتن آنان، روابط ارتباطي مورد نظر خويش را ادامه مي

تباطي هاي اراز ديگر تبعات کاربري مناسب و حساب شده از فناوري« افزايش اعتماد به نفس کودک»
 رود.جديد به شمار مي

شناختي خاصي است که فرد در اثر تجربه و کسب موفقيت دباوري ويژگي رواناعتماد به نفس يا خو
هاي مختلف به دست آورده، نسبت به موفقيت خود در حل مسايل فرارو، اعتماد، اطمينان و باور در زمينه

 دارد.
 گيري اعتماد به نفس يا باور خويش، خانواده است.نخستين بستر شکل

دک با اوليا و خواهر و برادرانش روابطي مناسب باشد و اوليا ضمن در صورتي که روابط عاطفي کو
رسد که تغذيه عاطفي مناسب فرزندشان، تربيتي منطقي را بر فرزندشان اعمال کنند، وي به اين باور مي

خودش را فردي مثبت و ارزشمند ارزيابي کند. بالطبع اگر اولياي کودک روابط عاطفي مناسبي با فرزندشان 
 گردد. گيري اعتماد به نفس در کودک با مشکل مواجه ميباشند شکلنداشته 

گردد. گيري و تقويت يا تضعيف اعتماد به نفس کودک، به شرايط محيطي او باز ميدومين بستر شکل
آورد و به اين معنا که وجود فضايي ايمن که امکان کسب تجربيات مختلف را براي کودک فراهم مي

ه کند، شرايط اخير به افزايش اعتماد بهاي مختلفي را تجربه ميربيات، موفقيتکودک در جريان اين تج
انجامد، اما در شرايطي که کودک تجربيات ناخوشايندي در محيط زندگي اطراف خويش نفس کودک مي

 داشته باشد، اعتماد به نفس کودک ممکن است به سادگي جاي خودش را به عدم اعتماد نفس بدهد.
يش فرض با کودک برخورد کنيم که شرايط عاطفي مناسبي با اولياي خويش داشته و اگر با اين پ

تغذيه عاطفي مناسب او، خودباوري اوليه کودک را براي وي رقم زده است، کودکان در برخورد با 
 هاي ارتباطي جديد تجربيات مثبت و منفي متعددي را از اين ره گذر کسب خواهند کرد.فناوري

در  81نسل دهه ها، فني شدن کودکان ادگيري فعال کودکان در ارتباط با فناوريمواردي مانند ي
ها در فضاي مجازي، ها، تهيه عکس و توليد دابسمش و به نمايش نهادن آنجريان کاربري از فناوري

توانند اعتماد به آن، از جمله مواردي هستند که در مجموع مي اندازي يک گروه و اعمال مديريت برراه

ارتقا دهند، اما اگر اوليا، اولياي پيش دبستان و اولياي تربيتي را  81نسل دهه نفس و خودباوري کودکان 

ند، ها نداشته باشکودکان در جامعه، بسترسازي فرهنگي الزم را براي کاربري بهينه کودک از فناوري
ا يافته است، در برخورد ب آنگاه ممکن است کودکي که با اعتماد به نفس الزم در خانواده رشد و تعالي

اس ها روبرو گرديده است، احسها با آنها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونهاي مختلفي که در بازيالگو
ت، اش نيسهاي مورد عالقهنه تنها در سطح و اندازه الگو ،رفاه اقتصادي، زيبايي و توانمندي وي ،کند
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هايي بودن خويش از الگودر اين صورت کودک با ادراک عقبد، بلکه هرگز به آن نزديک نيز نخواهد ش
کفايتي، کهتري و عدم اعتماد به نفس بي اند، احساسي ازانگيزي طراحي شدهکه در اشکال و ابعاد شگفت

 آورد.را به دست مي
 ، مقوله آموزشي مهمي است که نبايد به سادگي از آن گذشت.«تحريک کنجکاوي علمي کودکان»

وجو آيد که هم آدمي و هم جانوران از انگيزش قابل توجهي براي جستد موجود چنين برمياز شواه
ا نياز هبرخوردارند، يعني گرايش به آن دارند که فعاالنه در محيط خود کاوش کنند، حتي وقتي فعاليت آن

دکشان کوبراي هدايت کنجکاوي فطري  از اين رو اولياي کودکان موظف هستندبدنشان را ارضا نکند. 
ي از اين يکبه سمت شکوفا شدن در مسير مسايل علمي و انساني، تمهيدات خاصي را مدنظر قرار دهند. 

 .است هاي ارتباطي پيشرفتهفناوريتمهيدها، کاربري از 
راي عرصه مناسبي باند، هاي ارتباطي جديد پديد آوردهفناوريامکانات گسترده سمعي و بصري که 

 روند. هاي علمي آنان به شمار ميارضاي بسياري از کنجکاوي کاربري کودکان در جهت
ها هاي که کودکان پيش دبستاني ايراني از آنها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبررسي بازي

کاربري دارند، بيانگر آن است که در درجه نخست اهميت، توليدات داخل، در حد ضعيفي به مقوله ارضاي 
ها و اند و در درجه بعدي اهميت، با وجود آن که بازيري کودکان پرداختهوجوگکنجکاوي و جست

اما  آورند،هاي کودکان فراهم ميهاي آن سوي آب، بعضاً پاسخ مناسبي براي ارضاي کنجکاويکارتون
به دليل عدم بسترسازي مناسب براي فضاي مجازي در داخل، محصوالت اخير گاهي با سوءاستفاده از 

رد دهند که به اين ترتيب کارککان، کنجکاوي آنان را به سمت مسايل مبتذل سوق ميکنجکاوي کود
ا زدر عمل از شکل مثبت و ارزشمند خودش به شکلي منفي، مخرب و آسيب هاي ارتباطي پيشرفتهفناوري

 يابد.تغيير مي

 81هه نسل دهاي فعال کودکان به مسأله مهم يادگيري« تحقق يادگيري و آموزش فعال»عنوان 
 هاي ارتباطي جديد پرداخته است.در جريان کاربري از فناوري

آموزش »طرح  بر مبناي نظريه تحول ذهني خودش دست بهپياژه در عنوان اخير خاطرنشان گرديد که 
 ودککتحقق آموزش مزبور، منوط به برخورد فعال سازد که خاطرنشان ميزند. وي در اين باره مي «فعال

 روزمره و آموزشيش است. در جريان تجربيات
ياددهي يا آموزش عدد تا زماني که کودک هنوز به سطح  :گردددر همين رابطه متذکر ميپياژه 

ز توان اسازمان رواني الزم براي درک آن نرسيده است، چه دستاورد مثبتي به همراه دارد؟ همچنين مي
ه تواند ياد بگيرد و بياي عيني ميوقتي کودک فقط از راه پرداختن به عمل در مورد اش ،خود پرسيد

 کالمي چيست؟  شناختي نايل آيد، يک آموزش صوري و منحصراً
ها به دست خود شاگردان، اما بر اساس طرز عملي آزمايش معلم در برابر شاگردان يا حتي انجام آن ...

مانند  ،يش عمليگردد، نخواهد توانست قواعد عمومي هر آزمااز پيش تعيين شده که به آنان تقرير مي
ها بياموزد. وقتي انسان آزمايشي را با آزادي الزم از تغيير يک عامل يا خنثي ساختن عوامل ديگر را بدان
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 سازي است که بر اثر فقدان درک کافينظر ابتکار انجام ندهد، ديگر آزمايش نيست، بلکه يک آموخته
 «.اقدامات پي در پي، ارزش سازندگي را ندارد

رورت دبستاني، تفکري عيني است، بنابراين ضپيش دبستاني و ه، از آنجاکه تفکر کودک از نظر پياژ
و با روابط اجتماعي اطور تماس دادن  دارد با در دسترس قراردادن اشياي مختلف در اختيار وي و همين

در  سوق داد تا يابد، او را به سمت آموزش فعاليها را در ماکناف خويش آن ملموسي که در اطراف و
متنوع، آمادگي سوق يافتن به سمت تفکر صوري و انتزاعي را به دست آورد.  مواردجريان کشف و اختراع 

 از پيش پيداست که ارايه مفاهيم غيرعيني و ملموسي مانند جرم، وزن، کشش ملکولي و ،بر اين مبنا
ممکن است در تحول ذهني ها، نه تنها اند، براي بچهها پيش رخ دادهيا طرح مسايلي که قرن مانند آن

 .خير نيز مواجه سازندأآنان نقش مثبتي برجاي نگذارند، بلکه ممکن است تحول ذهني آنان را با ت

هاي ارتباطي جديد مانند تبلت، فناوري کاربر 81نسل دهه با بررسي تعامل کودکان پيش دبستاني 
اي هاي عديدهاي اخير به دليل جذابيتهفناوري گردد کهگوشي همراه و رايانه، اين نتيجه حاصل مي

جويي کاربر، دامن زدن به هاي بصري زياد، ارضاي هيجاناي بودن، جذابيت)نظير چندرسانه
هاي کودک و مانند آن( که از آن برخوردارند، در عمل بستر مناسبي جهت يادگيري فعال کنجکاوي

هاي تبلت، گوشي همراه و رايانه فناوري باکودک و درگير شدن کودک با شيوه آزمون و خطا در ارتباط 
هاي اخير را رمزگشايي فناوري دارند تا شخصاً زواياي نهفته موجود درآن مي آورند و کودک را برپديد مي

 کرده، ضمن معرفي آن براي دوستان و همساالنش، از امکانات جديد نيز استفاده کند.
پيامدهاي آموزشي کاربري از ناظر بر « قه کودکانافزايش اطالعات عمومي و مورد عال»عنوان 

 و جديت يافتن بيش از پيش دانش در جامعه معاصر است.هاي ارتباطي پيشرفته فناوري
ها، به طور عمده فناوري باکس و رايانه، در برخورد اوليه با اينکودکان کاربر تبلت، تلفن همراه، ايکس

 هايي اخير را به دو قسمتتوان بازيگردند. از يک منظر کلي ميميمند ها بهرههاي ديجيتال آناز بازي
 هاي نامناسب تقسيم کرد.هاي مناسب و بازيبازي

ها، کودک با مباحثي نظير مفاهيم علمي، هايي هستند که در جريان آنهاي مناسب بازيبازي
فردي و اجتماعي، افزايش هاي پزشکي، ارتقاي مهارتهاي خالق، افزايش اطالعات بهداشتي و بازي

گردند، هاي پرورشي و مانند آن آشنا ميهاي راهبردي، آموزش روشانديشهشناخت اجتماعي، ارتقاي 
هايي هستند که در روند بازي، انبوهي از مفاهيم غيرمتعارف، نظير هاي نامناسب، بازياما در برابر بازي

 گردد. مانند آن به کودکان القا ميکارانه، خرافي و مفاهيم پرخاشگرانه، جنسي، بزه
 هايي که مورد استفاده کودکبالطبع در صورت بسترسازي فرهنگي و نظارت دقيق اوليا روي بازي

توانند محلي براي انتقال برخي از اطالعات ضروري فردي و اجتماعي به ها ميقرار دارند، اين بازي
هاي ديجيتالي فراهم نگردد، در آن فرزند از بازي کودک باشند، اما اگر شرايط اخير در جريان کاربري

هاي ضمني يا غيررسمي کودک، اطالعات توانند در جريان يادگيريهاي نامناسب ميصورت بازي
هايي نظير اضطراب، نامناسب را در ذهن کودک کاربر از خود برجاي بگذارند و حتي اسباب اختالل



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 250

ري و مانند آن را براي کودک فراهم آورده و يا در کاهش خوابي، شب ادراافسردگي، بدشکلي بدني، بي
 احساس نوعدوستي کودک مؤثر واقع آمده و يا بلوغ زودرسي را براي وي رقم بزنند.

هاي مينهزافزايش اطالعات کودکان در تواند موجد هاي ارتباطي پيشرفته ميکاربري مناسب از فناوري
 د. مورد عالقه آنان نيز باش

ارتباطي جديد با طرح انبوهي از اطالعات، عرصه وسيعي جهت استفاده کاربران از اين هاي فناوري
اطالعات فراهم آورده است. برخي از افراد با ديدن اطالعات خاصي، ممکن است به مباحث مطرح شده 

خودشان  هها بپردازند، اما بعضي از کاربران ديگر، با توجه به عاليق اوليمند شده، به کاربري از آنعالقه
آيند که در راستاي عاليق اوليه آنان است و با کسب به دنبال اخذ و دريافت اطالعات خاصي برمي

 بخشند.ي ميتربيشهاي اوليه خويش، عمق و غناي اطالعات اخير، به دانش يا مهارت
جديت يافتن بيش از پيش دانش در جامعه معاصر نيز عامل مهم ديگري است که به دليل فراهم 

افزايش اطالعات عمومي و مورد وردن بستر الزم براي نشر اطالعات علمي مختلف در جامعه، امکان آ

 را فراهم آورده است. 81نسل دهه  عالقه کودکان

فته هاي ارتباطي پيشر، خاطرنشان شد، فناوري«ارتقاي فکري و فرهنگي کاربران خردسال»در عنوان 
ا هدر صورتي که بسترسازي فرهنگي الزم براي کاربري از آن ها و تهديدها هستند واي از فرصتآميزه

 توانند در رشد و تعالي کودکان کاربر مؤثر واقع گردند. ها ميصورت بپذيرد، اين فناوري
قاي تواند ارتهاي مناسب ميها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونکاربري کودکان خردسال از بازي

بب هاي ديگر سبه عنوان مثال، آشنايي با جوامع و فرهنگداشته باشد. فکري و فرهنگي آنان را درپي 

از اوان زندگيشان با ديدي مبتني بر تسامح بار آمده،  81نسل دهه  شود کودکان پيش دبستانيمي

 هاياش را برترين و بهترين فرد، خانواده و جامعه نداند و به ارزشاش و جامعهخود خودش، خانوادهخودبه
 ديگران نيز در اين ميان اذعان داشته باشد.انساني 

تر از همه، هاي فردي و اجتماعي کودکان، افزايش خالقيت کاربران و مهمارتقاي برخي از مهارت
ارتقاي فکري و فرهنگي زمينه توان در آموزش يادگيري فعال کودکان، از موارد مهمي است که مي

 ها ياد کرد.از آنکاربران خردسال 
آيد، اين عنوان به مقوله مهم خالقيت کودکان برمي« تر کودکانتربيت خالق»که از عنوان  گونههمان

 پرداخته است. 81نسل دهه 
بار آمدن آنان، چنان گسترده شده است  (و کارآفرين)در جهان امروز، انديشه آموزش افراد براي خالق 

ردد گواندن و نوشتن به آنان تلقي ميافراد، چيزي در حد آموزش سواد خ (و کارآفرين)که تربيت خالق 
آژانس ملي آموزش و پرورش سوئد از مسووالن و مربيان که بايد از سطح کودکي نيز آغاز شود. 

هاي اين کشور خواسته است که آموزش کارآفريني و کارآفرين شدن کودکان را از مهدکودک مهدکودک
 شروع کنند.
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ورزند، حکايت از آن دارد که ها مبادرت ميي به انجام آنهايي که کودکان ايرانبررسي ميداني بازي
ي هاي راهبرددارد. بازيهاي فکري و معمايي بوده، کودکان را به تأمل و تدبر واميها، بازيبرخي از بازي

 هاي خالق و کارآفرينيها نيز، بازياندکي از بازي گيرند، تعدادها قرار مينيز در همين دسته از بازي
زنند. اما نکته مهمي که در اين قسمت بايد به آن هستند که به خالقيت و کارآفريني کودکان دامن مي

هاي فکري و معمايي يا خالق، يک بسترسازي فرهنگي توجه داشت، اين است که براي کاربري بازي
اي خالق و هاوليه، از سوي خانواده يا مهدکودک ضرورت دارد و علت قليل بودن کاربري از بازي

کارآفرين در سطح کودکان خردسال، دقيقاً به خاطر کم توجهي اوليا يا اولياي مهدکودک نسبت به 
 . استهاي ديجيتال کاربري کودک از بازيچگونگي 

اگر بسترسازي فرهنگي الزم در جهت کاربري از محتويات موجود در فضاي مجازي صورت نپذيرد، 
 ها، در عمل گردابي فراروينگار و مانند آنحتويات پرخشونت يا هرزهآنگاه کاربري نامناسب کودک از م

هاي کودک را نيز به دليل درگير کردن وي با آورد که نجات از آن دشوار بوده، خالقيتکودک پديد مي
انبوهي از مشکالت، بر باد خواهد داد. کودکان خردسالي که به دليل وابسته شدن به تبلت يا تلفن همراه 

اند، مصاديق بارزي از اين امر را اردي مانند چاقي، بدخوابي، ترس، اضطراب و نظاير آن مبتال شدهبه مو
 دهند.در معرض ديد قرار مي

عنوان بعدي بود که مورد بررسي قرار گرفت. در اين « بروز تحول در سرگرمي و تفريحات کودکان»
ها و از است که از حيوانات گرفته تا انسان هاييسرگرمي، بازي و تفريح، از فرايند عنوان بيان شد که

 کند.سال، همه را درگير خود کرده و ميکودکان گرفته تا افراد بزرگ
ند، ااي براي سرگرمي اقشار مختلف سني فراهم آوردههاي گستردهها امکان عملپيشرفت فناوري

هاي در برخورد با فناوري 81نسل دهه هاي ميداني انجام شده داللت بر آن دارد که کودکان بررسي

فور و رايانه، از امکاناتي نظير نقاشي کردن، ديدن گالري عکس، ديدن اسارتباطي جديد نظير تبلت، پي
کليپ و فيلم، شنيدن موسيقي، عکاسي کردن، ويرايش ابتدايي تصاوير، برقراري ارتباط، برخي از 

برند که البته مقوله بازي، جتماعي سود ميهاي اهاي رسمي و غيررسمي، بازي و ورود در شبکهآموزش
مضاف بر آن چه از آن ياد شد،  گفته برخوردار است.تري در مجموعه پيشو عمده تربيشاز سهم 

ا ايجاد کوشند تا بهاي متفاوت و متنوع ميهاي تبليغاتي غرب با طرح سوژهدار دستگاهريزي جهتبرنامه
ه اش دور ساخته، وي را بهاي رايج در جامعهها و سرگرميرا از تفريح تغيير در ذائقه کودکان ايراني، آنان

هاي جديدي نظير جادوگربازي، پرنسس بازي، هيوال بازي و مانند ها و سرگرميسمت و سوي تفريح
 اند.ها سوق دهند که شواهد ميداني موجود حکايت از آن دارند که در اين امر نيز موفق ظاهر شدهآن

هاي غيرمستقيمي است که در ناظر بر آموزش« هاي غيررسميگ شدن نقش آموزشپر رن»عنوان 

 گردد.ها محقق ميها و کارتونهاي ديجيتال، پويانمايياز بازي 81نسل دهه جريان کاربري کودکان 
، آهنگ، يلم، فدش علمي، بازديد، داستان، کليپ، پويانماييتواند از طريق يک گرآموزش غيررسمي مي

پوستر، عروسک و اسباب بازي و مانند آن، اطالعاتي را به کساني که مخاطب وي هستند، انتقال دهد. 
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تواند از جهات مثبت تا منفي گيري ارزشي کاربران آموزش غيررسمي، ميآموزش اخير بسته به جهت
 گسترده باشد. 

ا، هها و پويانماييتال، کارتونهاي ديجيدر اين عنوان براي بررسي اثرات آموزش غيررسمي بازي
 هاي غيررسميمقوله پر اهميت زيست محيط مورد توجه قرار گرفت و اثرات مثبت و منفي يادگيري

 هاي ارتباطي پيشرفته به بحث نهاده شد.زيست محيطي کودکان کاربر فناوري
 که حساسيت باتوجه به بحران زيست محيطي که جهان معاصر با آن روبرو شده است، ضرورت دارد

ها و نهادهاي مختلف قرار مسأله زيست محيط و ضرورت کاهش ميزان مصرف بشر در دستور کار دولت
 گرفته، نسبت به تهديدهاي زيست محيطي موجود اقدام الزم را به عمل بياورند. 

 زها نيز دنبال شود. در همين راستا، برخي اتواند از طريق رسانهارايه اطالعات زيست محيطي مي
ها، ها، پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونگرا، ذيل پوشش تهيه بازينهادهاي مردمي، مستقل و انسان

اي هاند. اما اگر چه جريانها، دست به ارايه اطالعات زيست محيطي الزم به مخاطبان زدهها و فيلمکليپ
ي ه تهيه و توليد محصوالتگراي اخير با هدف ارتقاي رفتارهاي زيست محيطي شهروندان، دست بانسان

زنند، اما بايد دانست که اين دست از نهادها، در مجموعه توليد در جهت روشنگري در همين زمينه مي
ها از سهم اندکي برخوردارند و جريان غالب در تهيه محصوالت ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبازي

داري است. بالطبع از آنجا که هدف دنياي ي سرمايهاخير متعلق به نهادهاي تبليغاتي زير پوشش دنيا
داري به جاي طرفداري خالصه شده است، جهان سرمايه تربيشداري در کسب سود و سود هر چه سرمايه

ا هسازي محيط زيست که متضمن منافع بلندمدت زيست محيطي انسانگرايي و آلودهاز کاهش مصرف
ها پرداخته، در جريان توليد محصوالت انسان تربيشه است، به طرفداري از مصرف و مصرف هر چ

وشد کهاي بالقوه خويش مي نگرد و ميخاص کودکان )و نوجوانان و جوانان( به آنان به صورت مشتري
 آنان را براي مصرف کاالهاي توليدي خويش آماده سازد.

هاي اجتماعي کودکان کاهش يا افزايش تعاملبه مقوله « هاي اجتماعي کودکانکاهش تعامل»عنوان 

 شان پرداخته بود.ترقبل هايدر قياس با نسل 81نسل دهه 
هاي ارتباطي جديد از سويي و کاربري گسترده کودکان ايراني از تبلت، گوشي همراه، گسترش فناوري

سل دهه نايکس باکس، ماهواره و رايانه از سوي ديگر، شرايط متفاوتي را براي کودکان پيش دبستاني 
 در حال حاضر رقم زده است. 81

هاي جديد در روابط اجتماعي افراد، نظرياتي متفاوت و بعضاً نظرات ارايه شده در مورد تأثير فناوري
هاي ناوريها بر تأثير مثبت فمتعارض هستند. به اين معنا که برخي از نظرات بر تأثير منفي و برخي از آن

 اند.ه نهادهجديد ارتباطي، در روابط اجتماعي افراد صحّ
(، در بررسي که در باب تأثير فناوري اينترنت در کاهش يا افزايش روابط اجتماعي 2114جوينسون )

گري در اين زمينه برآمده است. روشن در صددهايي با نتايج متفاوت، کاربران دارد، با گزارش پژوهش
 نويسد:ميگيري نهايي خويش از اين مسأله در نتيجهوي 
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پردازد، يم« تنهايي اجتماعي»و « تنهايي هيجاني»ه مودي با تقسيم تنهايي، به طرح گونه کهمان»
خود صحّه  کاربران اخير، تنهايي اجتماعي خود و اطرافيانشان را نپذيرفته، اما روي تنهايي هيجاني

ه اين بهاي سطحي کاربران بيفزايد و ها ممکن است بر ميزان ارتباطاند. به تعبير ديگر فناورينهاده
ها به ميزان زيادي وقت کاربران را آنان بکاهد، اما به سبب آن که فناوري« تنهايي اجتماعي»ترتيب از 

ر وقتي شود، آنان ديگانجامد به اين معنا که سبب ميمي« تنهايي هيجاني»گيرد، در عمل به افزايش مي
 «. ردازندبه حمايت عاطفي هم بپ نداشته باشند که با دوستان صميمي خويش بگذرانند و به اين ترتيب

 هاي ارتباطي جديد سببهاي ميداني انجام شده نيز داللت بر آن دارند که کاربري از فناوريبررسي
ها و هاي ديجيتال، پويانماييچنان غرق بازيهاي ارتباطي پيشرفته فناوريشوند کودکان کاربر مي

، به اندگرديدهکه به ميزان زيادي از جهان واقع دور  نداها شدهي ارايه شده در اين فناوريهاکارتون
. مضاف يافته استها کاستي هاي مثبت و مؤثر اجتماعي آنان با دوستان و آشنايان آنهمين سبب تعامل

هاي ارتباطي فناوري 81نسل دهه بر اين، نکته ديگري که در کاهش تعامل اجتماعي کاربران خردسال 

از  تر کودکانشاناوليا در جهت کاربري هر چه بيشبرخي از مسأله تشويق  جديد بايد متذکر آن شد،
، با اوليايشانهاي کودکان خردسال ها در خالء تعاملفناوريي ارتباطي جديد است، زيرا اين هافناوري

 توانند به نوعي خالء وجودي اوليا را براي کودکانشان پر کنند.مي
پذيري جامعه پذيري بود.مقوله مهم جامعهناظر به « ودکانپذيري کتحول در روند جامعه»عنوان 

کوشد تا مسايل مورد نظرش را به ذهن کودکان و نوجوانان روندي است که در جريان آن جامعه مي
 اش القا سازد. جامعه

که طي آن هر فرد، هنجارها،  است شناسيشناسي و روانالعمر جامعهک فرايند مادامپذيري يجامعه
صورت جزئي از وجود خويش در ه ها تأکيد دارد، با و الگوهاي رفتاري را که جامعه وي بر آنهارزش

 د.آورمي
)اعم از آموزش رسمي و غيررسمي( به افراد  هاي عامپذيري فرايندي است که به دنبال آموزشجامعه

ر کل شخصيت دست آمده و موجب حلول قوانين رفتاري هر جامعه و همۀ انتظارات فرهنگي آن، ده ب
گردد و اين قوانين و انتظارات را بر ها در نظام آن اجتماع( مي)توجه به مشارکت آن رواني افراد، با

 د... .کنشخصيت فرد حک مي

 پذيري کاربراناز سوي ديگر، فضاي مجازي به شکل بالقوه امکان تغيير و تحول در روند جامعه

ان بسترسازي فرهنگي اوليا، اولياي مهد و پيش دبستان را دارد و بسته به ميز -خاصه کودکان–خويش 
تواند محدود شده و يا به شکلي قدرتمند عمل کرده و اثرگذار و اولياي فرهنگي جامعه، اثرگذاري اخير مي

ها ارتونديجيتالي، کهاي توان خانواده کودکان کاربر بازيمي از يک منظر کليواقع گردد. به اين معنا که 
را در امر  گذاري الزمکه به لحاظ تربيتي سرمايههايي را به سه سته تقسيم کرد، خانوادهها و پويانمايي

ربيت که نسبت به تهايي اند و به مراقبت جدي از وي مشغول هستند، خانوادهتربيت فرزندانشان کرده
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امثال  وها ت رسانهکرده، به دسها که تربيت فرزندشان را رهايي فرزندشان توجه نسبي دارند و خانواده
 اند.سپردهها آن

اند، کودکان در غالب گذاري جدي در امر تربيت فرزندشان زدهکه دست به سرمايههايي در خانواده
 گردند.مي پذيرموارد بر نهج و روال و سبک زندگي پيشنهادي اوليا، جامعه

د از القائات ارزشي خانواده به فرزنکه توجه به تربيت کودکان در آن نسبي بوده است، هايي در خانواده
در  اند و سرانجامکارآيي اندک و نسبي برخوردارند، زيرا که خانواده نيز در اين ميان نسبي عمل کرده

ها اند، کودکان به جاي تبعيت و پيروي از ارزشکه در تربيت فرزندشان اهتمام جدي نداشتههايي خانواده
 کند.مي کنند، تبعيتکه رسانه )و دوستانش( به وي ارايه مي هاييهنجارو ها اوليا، از ارزشهاي و هنجار

 گذاشته و ارتباطي جديد بدون يار و ياورهاي که فرزند خويش را در مواجهه با فناوريهايي خانواده
 اريبينند که الگوبردمي اند، بالفاصله خود را با کودکاني مواجهبه هوا و هوس خود پرداخته و تنها تنها

تعبير  کنند. بهمي کنند، عملمي غربي داشته، بر همان روالي که آنان پيشنهادهاي تام و تمامي از الگو
پذيري کودک، عالوه بر خانواده و نهادهاي فرهنگي کشور، توان نتيجه گرفت، در روند جامعهديگر مي

تر و دينهاد در اين ميان جهاي تبليغاتي آن سوي آب نيز مؤثر هستند و بسته به اين که کدام دستگاه
 سازد.پذيري کودک را از ديگران ربوده، از آن خود ميتر عمل کند، گوي سبقت در روند جامعهفعال

تحول هويتي کودکان، نوجوانان و جوانان، مقوله قابل توجهي است که در روند تحوالت اجتماعي 
 آنان بايد مورد توجه قرار بگيرد.

هاي پردازياز سويي با توجه به نظريه« هاي هويتي شديد کودکانولبيني بروز تحپيش»عنوان 
تحول هويتي کودکان هاي اجتماعي، در صدد بررسي مقوله موجود و از سوي ديگر با عنايت به تحول

  برآمد. 81نسل دهه 
هويت در معناي فردي خودش به معناي اين است که من چه کسي هستم و داراي چه ابعاد و وجوهي 

. هويت در معناي جمعي خودش هم به اين معنا است که ما چه کساني هستيم و داراي چه هستم
 هاي وجودي هستيم.ها و فراز و فرودويژگي

ي اش مطرح شد و افرادشناسي معاصر با مباحث اريک اريکسون در نظريه تحوليبحث هويت در روان
 شکل نسبي بر عمق آن افزودند.مانند مارسيا و برزونسکي، مبحث اخير را گسترش داده، به 

گيري هويت فردي سالگي را دوران شکل 09سالگي تا  02اريک اريکسون در نظريه خودش از حدود 
 هاييوجوي ابعاد وجودي خويش و ارزشافراد برشمرده است و بر اين باور است که فردي که در جست

هاي مختلفي که به لحاظ يا به سوال ها تبعيت کند، درآمده است، در مقطع سني اخيرکه بايد از آن
واند پاسخ تشناسي، اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و عقيدتي براي وي پديد آمده است، ميهستي

هاي مختلف خويش پاسخ الزم را بيابد، هويت وي مناسبي بدهد يا خير. در صورتي که جوان براي سوال
هاي مختلف خويش پاسخ مناسب و نتواند براي سوالرود، اما اگر او به سوي تعيّن و تشخص پيش مي

 گردد.مطلوب را پيدا کند، آنگاه وي دچار پراکندگي هويت مي
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ي جديد هاي ارتباطبالطبع از آنجا که کتاب حاضر ناظر بر کاربري کودکان پيش دبستاني از فناوري
اربري ما از آنجا که اثرات کگيري هويتي آنان در سنين زير دبستان سخن گفت، اتوان از شکلاست، نمي
هاي ارتباطي جديد در کودکان پيش دبستان، بسيار گسترده، عميق و شديد است، در عنوان از فناوري

هويتي  گيري تحوالتبسترسازي جهت تحوالت هويتي آتي کودکان تالش شد تا از عواملي که در شکل

دهند، ياد سوي هويتي خاص سوق مي مؤثر واقع آمده، آنان را به سمت و 81نسل دهه آتي کودکان 
 شود.

اريکسون در نظريه شخصيتي خود با طرح دو مؤلفه اکتشاف و تعهد، از هويت ياد کرده بود. به اين 
هاي ذهني خويش يا به اکتشاف الزم در مورد وجوي سوالمعنا که از نظر اريکسون نوجوان در جست

فه تعهد از منظر اريکسون به اين معنا است که فرد پس رسد. به همين ترتيب مؤلرسد و يا نميها ميآن
 هاي اکتشاف خود مقيد هست يا خير.از اکتشاف يا عدم اکتشاف خويش، به استلزام

مارسيا، با تالقي دادن مؤلفه اکتشاف و تعهد، در عمل به توصيف و معرفي چهار هويت محقق، در راه 
خويش،  هاينوجواناني که در روند پاسخ به سوالرسيا تحقق، زود بسته شده و مغشوش رسيد. از منظر ما

هاي مورد نظر خويش دست يابند يا به اکتشاف خويش مقيد خواهند بود و يا خير، کساني که به پاسخ
روند  بيني الهي تقيد عملي به آن درهاي خويش مقيد و ملزم باشند )مانند پذيرش جهاننسبت به يافته

ش هاي خويهاي دروني خويش به دريافتکساني که پس از دريافت سوال و« هويت محقق»زندگي(، از 
مقيد نباشند )مانند پذيرش نوعدوستي به عنوان اصل اساسي زندگي و عدم تحقق عملي آن در جريان 

ها به هويت محقق بدل شود(، برخودار خواهند )که ممکن است بعد« هويت در راه تحقق»زندگي(، از 
 شد.

تشاف الزم را داشته باشند و نه در خود به چيزي و کسي تقيد و الزامي را احساس افرادي که نه اک
برخوردار خواهند شد. اما در اين ميان برخي از افراد هستند که پاسخ به « هويت مغشوش»کنند، از 

هاي مزبور از سوي اند و پاسخوجوي فعال خود به دست نياوردههاي خويش را در جريان جستسوال
راي گردد، اين دست از افراد داسردمداران سياسي و فرهنگي و حتي رسانه به آنان ديکته و القا مي اوليا،

ي هاي اساسخواهند شد. به اين معنا که آنان بدون آن که خود به پاسخ سوال« هويت زود بسته شده»
زند وردرت ميخويش رسيده باشند، به آنچه براي آنان تعريف شده است، مقيد شده، به انجام آن مبا

رسپردن اند و وي بدون اکتشاف الزم، با س)نظير اوليايي که از بدو کودکي فرزندشان، به او خانم دکتر گفته
 اند، در نهايت يک پزشک شده است(. به آنچه اوليا از وي خواسته

هاي وجوي پاسخ به سواليابي خويش با تأمل و تدبر، در جستبالطبع کساني که در روند هويت
انديشه اند، از رويکردي باز و پذيرا نسبت به مسايل مختلف و چالش برانگيز )و حتي مخالفخويش بوده

خودشان( برخوردار خواهند شد و همواره در روند زندگيشان، پس از مواجه شدن با يک چالش، ضمن 
ن، يح يافتن آبررسي ابعاد و وجوه مختلف آن، با تأمل و تأني دست به ارزيابي آن زده، در صورت صح
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ني آنان هاي اوليه ذهکنند، هر چند اين نتيجه با پيش فرضنسبت به پذيرش مسأله مورد نظر اقدام مي
 مغاير باشد.

رانگيز را بافراد زود بسته شده به دليل آن که در روند زندگيشان، تجربه برخورد فعال با مسايل چالش
ل مختلف هستند، از مواجهه با هر مسأله جديدي که اند و فاقد تجربه سبک و سنگين کردن مساينداشته

هاي اوليه خودشان باشد، به شدت گريزان هستند، زيرا ظرفيت پذيرش هيچ نوع در تنافر با پيش فرض
هاي مخالف، هانديشيابند و بنابراين با حالتي دفاعي و با تمسک به برچسب زدن بهاصالحي را در خود نمي

هاي مغاير با افکار خودشان برهانند و بالطبع روند نادرست انديشه را از مواجهه با آيند تا خودبرمي در صدد
 انديشانه آنان را در پي خواهد داشت.اخير، در سراسر عمر بر زندگي آنان سايه افکنده، رفتار جزم

حقق، م بروزونسکي با نقد مارسيا مبني بر اين که وي با ارايه يک برش، تنها به طرح چهار نوع هويت
در راه تحقق، زود بسته شده و مغشوش پرداخته است، کوشيد تا به صورت فرايندي به مسأله هويت 

هاي خويش در اين ارتباط، در عمل نشان دهد، چه فرايند تربيتي، به چه هويتي توجه کند و با پژوهش
 شود.منجر مي

 -سردرگم»و « نجاريه»، «اطالعاتي»برزونسکي در گزارش پژوهشي خويش با طرح سه هويت 
، خاطرنشان ساخت، افرادي که در روند تربيت خويش، با اطالعات مختلف مواجه شده، اما «اجتنابي

آموزند که اين اطالعات را سنگين سبک کرده، پس از بررسي الزم است به انتخاب خويش بزنند، به مي
ا با اطالعات معارض را فراگرفته، ب تدريج باز بودن در برابر تجربيات مختلف و تأمل و تأني در برخورد

ت گذاري هويکنند که اين هويت شايسته نامهاي فرارويشان برخورد ميهمين رويه با ساير يافته
 اطالعاتي است.

اند و حق انتخاب چنداني در اين اما کساني که تنها در معرض القاي اطالعاتي يکسويه قرار گرفته
شوند. افراد اخير در مواجهه با افکار از هويت هنجاري برخوردار مي ميان براي آنان وجود نداشته است،

هاي شهگرا، دست به نفي اندياي تدافعي و جزممغاير با انديشه خودشان، بدون تأمل و تأني الزم و با روحيه
کي از نظر برزونسهاي اخير، صحيح و صواب باشند. زنند، هر چند که ممکن است انديشهمخالف خود مي

هاي شناختي اين افراد بيشتر داراي يک تعريف از خود جمعي هستند و در برخورد با ناهماهنگي
از سازوکارهاي  هاي مزبور، غالباًدهند و براي حل ناهماهنگيفرارويشان، تحمل اندکي از خود نشان مي

با چالش مواجه را  نها و باورهاي آنازنند که ارزشبرند و دست به نفي اطالعاتي ميدفاعي سود مي
 سازند.مي

اجتنابي برزونسکي نيز معادل و مترادف سبک هويتي مغشوش مارسيا است  -سيک هويت سردرگم
که در آن فرد بدون هر گونه تقيد به چيزي و کسي، تنها و تنها به دنبال منافع شخصي و لذّات خويش 

 است.
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هاي اخير ت صورت گرفته طي دههتوان از تحوالدر کنار اطالعات نظري موجود در باب هويت، مي
 توانهاي اخير را ميبه عنوان تحوالتي اثرگذار در مقوله هويت فردي )و جمعي( ياد کرد. تحوالت دهه

 اجتماعي داخل کشور مورد بررسي قرار داد. –هاي فرهنگيهاي جهاني و تحولدر دو سطح تحول
ي گيراز شکل« ن بعد از انقالب اسالميبررسي تحوالت هويتي جوانا»در مقاله  ب( 0480)منطقي 

، «هويت زود بسته شده»هاي اخير در کشور شکل گرفته است با عناوين: چند هويت ديگر که طي دهه
اد ي« هويت معارض فرهنگي»و « زيست پاره شده يا دو هويت دو»، «هويت پنهان»، «هويت سردرگم»

 کرده است. 
بر آن دارد، بسترهاي اجتماعي موجود سبب شده است بررسي شواهد ميداني گردآوري شده داللت 

يي هاهايي منطبق با مباحث نظري مطرح شده و از سوي ديگر هويتگيري هويتکه از سويي شکل
هايي که در اثر تحوالت خاص جامعه ايران پديد آمده است، در سطح کودکان کاربر منطبق با هويت

 حقق گردد.هاي ارتباطي جديد به شکل ابتدايي مفناوري
يري گتوان نتيجه گرفت، اگر چه سخن گفتن از شکلبندي اجمالي، با احتياط ميبنابراين در يک جمع

اي فرهنگي هرسد بسترنمايد، اما به نظر مياي دشوار و ناشدني ميهويت در سنين پيش دبستان، مقوله
ل گشوده است، از اين ظرفيت مجازي در برابر کاربران خردسااجتماعي ايران معاصر و فضاي که فضاي 

تفاوت را گيري هويتي م، بنيان شکلبا فضاهاي اخير کاربران برخوردکه بسته به نوع  ندبرخوردار هست
 ،اجتماعي )ايران معاصر( و فضاي مجازيفضاي با  کودکان برخورد تداومدر آنان نهاده، اين هويت در 

 ا به معرض ديد بگذارد.در نوجواني آنان به صورت هويت غالب نوجوان، خود ر

است. به اين معنا  81نسل دهه بيانگر تسريع بلوغ کاربران خردسال « بيني بلوغ زودرسپيش»عنوان 
که عوامل متعددي نظير مصرف غذاهاي پر کالري، بهبود بهداشت، آلودگي هوا، چاق شدن کودکان )در 

بلوغ زيستي کودکان را تسريع  هاي محيطي و برخي از موارد ديگر،اثر کم تحرکي آنان(، تحريک
اي هها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبخشند. در اين ميان کاربري نامناسب کودکان از بازيمي

موجود در فضاي مجازي از سويي مانع از تحرک کافي کودکان شده، اسباب چاق شدن آنان را فراهم 
اسباب تحريک کودکان و در نتيجه تسريع بلوغ آورند و از سوي ديگر مضامين و محتواهاي نامناسب، مي

 آورند.آنان را فراهم مي
لوغ نگار، بها داللت بر آن دارد که با افزايش کاربري از ادبيات هرزهنتايج حاصل از برخي از آزمايش 

 جمعيت مورد بررسي، زودتر رخ داده است.
لف در کنار قهرمان بازي يا کارتون، ها، با طرح دوست جنس مخاهاي ديجيتالي و کارتونبرخي از بازي

 رزند. وبه شکل غيرمستقيم بر ضرورت داشتن دوست جنس مخالف براي دختران و پسران کاربر تأکيد مي
ها، بلکه حتي در سطح هاي ديگري، عشق نه تنها در سطح انسانهاي ديجيتالي و کارتوندر بازي

ا هر آن نظير روابط جسماني و بارداري نيز در اين بازيشود، و در ادامه، تبعات ديگها هم مطرح ميحيوان
هاي ديگر، از روابط جسماني دو جنس به شود. در برخي از بازيبراي کودکان کاربر به نمايش نهاده مي
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وسيدن آميز )نظير بشکلي معمول و متعارف )نظير رقصيدن سيندرال با شاهزاده( يا به شکلي قداست
ها ها و کارتونانجامد( ياد شده است. سرانجام در بعضي از بازيشدن وي ميزيباي خفته که به بيدار 

مضامين جنسي به صراحت مطرح شده، با ترسيم روابط متعارف و غير متعارف جنسي )نظير 

را به شدت تحت تأثير خود قرار داده، به  81نسل دهه گرايي( فضاي ذهني کودکان خردسال جنسهم
نند. مجموعه موارد پيش گفته، به عالوه بهبود تغذيه و بهداشت کودکان کشدت آنان را تحريک مي
ها، اسباب تسريع بلوغ زيستي آنان را فراهم هاي زيست محيطي و مانند آنخردسال، افزايش آلودگي

 آورند.مي
خاطرنشان گرديد، اگر زندگي خانوادگي کودکان، « احساس حقارت و کاهش اعتماد به نفس»در عنوان 

متعارفي باشد و کودک در کنار شير جسماني با مهر و محبت اوليا، از شير رواني الزم نيز برخوردار  زندگي
شده باشد، رشد وي رشدي متعادل خواهد بود و با نگاهي باز و اميدوار به جهان فراروي خويش خواهد 

 نگريست.
اميدوار کودک به جهان برخي از عوامل مداخله کننده در اين ميان وجود دارند که ممکن است ديد 

سب نامناهاي ترين عوامل موجود در اين زمينه، تغذيه کودک از الگوآينده را مخدوش کنند. يکي از مهم
کنند و مي است، به اين معنا که کودکان اوالً به سبب نيازي که در روند تحول خويش به الگو احساس

دار ارتباطي جديد از آن برخورهاي ربري از فناورياي که کافراگير و گستردههاي ثانياً به دليل جذابيت
اين  شوند و درمي فور، رايانه، ماهواره و تلفن همراهاساست، متوجه کاربري از وسايلي مانند تبلت، پي

از محتوايي که کودکان ايراني از آن  %85فرهنگي داخلي، هاي توجهي و ضعف نهادميان به دليل بي
 اند. است که از آن سوي آب آمدهايي هکنند، محتوامي کاربري

تبليغاتي جهان هاي فرهنگي مردمي و هم از سوي دستگاههاي محتويات اخير هم از سوي نهاد
اند و البته به لحاظ ارزشي، از تفاوتي ماهوي برخوردارند، اما به دليل ضعف مالي داري توليد شدهسرمايه
اري دتبليغاتي جهان سرمايههاي انات مالي گسترده دستگاهگرا از سويي و امکمردمي و انسانهاي جريان

تند، که کودکان ايراني کاربر آن هسهايي و پويانماييها ديجيتالي، کارتونهاي از سوي ديگر، غالب بازي
جريان  هاي مزبور درداري هستند و بالطبع دستگاهزير پوشش نظام سرمايههاي متعلق به محصوالت نهاد

گذارند و محصوالت آنان در مي ت اخير، اهداف ارزشي خود را نيز در محصوالت خويشتوليد محصوال
است که در درجه نخست شخصيت مستقلي در خود احساس نکنند )تا هايي واقع در صدد تربيت انسان

اي وارد آورند( و در درجه بعدي اهميت، مصرف براي آنان به داري خدشهبعداً عليه اهداف نظام سرمايه
ورت هدف و ايدئولوژي درآمده باشد و در درجه آخر، انديشه شهوي القايي آنان، تحقق دو هدف قبل ص

 را تضمين کند.
ها ديجيتال، کارتونهاي ميداني گروه پژوهش داللت بر آن دارد که کودکان کاربر بازيهاي بررسي

ن، تا، مريدا، سفيد برفي، سيندرال، بننظير باربي، برتز، السا، آنهايي در مواجهه با الگوها و پويانمايي
فردي، فرهنگي، اجتماعي، هاي ها، از ارزشمن، باب اسفنجي، هالک، ثور و مانند آناسپايدرمن، بت
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 گردند. کودکان کاربر محصوالت فرهنگيمي متأثرها اقتصادي، عقيدتي و سياسي موجود در اين الگو
و ها ديجيتال، کارتونهاي تفاوت مطرح شده در بازينسبتاً مهاي اخير، پس از برخورد با معيار

هاي در معيارتنها داري هستند(، نه مبلغ جهان سرمايههاي آن سوي آب )که در واقع معيار هايپويانمايي
مورد هاي فردي مانند جذابيت فيزيکي )براي دختران( و قدرت بدني )براي پسران(، فاصله خود را با الگو

يدتي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، عقهاي بينند، بلکه با تأمل و تأني در معيارمي زياد شان بسيارعالقه
غالباً مادي و شهواني آثار اخير را با هاي امريکايي، فاصله معيارهاي و سياسي مطرح شده در کارتون

ي پيش آمده، هابينند و از آنجا که در مشکالت و تعارضمي مشابه در جامعه خودشان، زيادهاي معيار
کنند، به سادگي دچار احساس حقارت مضاعف )و شان حل ميها را به نفع الگوهاي مورد عالقهغالباً آن

گردند. به اين معني که برخالف گذشته که مي اجتماعي احساس حقارت ملي( -البته در ابعاد سياسي
شد، ويژگي مهم خالصه مياحساس حقارت کودکان در برخورد با الگوهاي معمولي، در يکي دو مورد 

مانند جذابيت، رفاه و نظاير آن  ،زمان در چند مقوله مختلفاحساس حقارت مضاعف، احساس حقارت هم
اري براي دهاي تبليغاتي جهان سرمايهبا هم است که با اتکا به سناريوهاي از پيش تعيين شده دستگاه

فردي خودش )که جذابيت هاي ل دروني در معياراند و در اين ميان کودک کاربر پس از تأموي رقم خورده
اش، قهمورد عالهاي که در همين ارتباط از سوي الگوهايي ها با معياريا قدرت فيزيکي است( و مقايسه آن

ها با يکديگر رسيده، در آغاز زندگي، احساس حقارت و به وي ارايه شده است، به فهم فاصله زياد آن
 کند.ه ميعدم اعتماد به نفس را تجرب

خاطر نشان گرديد، فضاي اجتماعي جامعه از سويي و « تعميق رابطه با جنس مخالف»در عنوان 
يابي بيش از پيش فضاي مجازي از سوي ديگر، در حال حاضر تعميق رابطه با جنس مخالف را سيطره

 زنند.براي اقشار مختلف جامعه دامن مي
روابط دوستي  %91آموزان شهر تهران و اعالن شدر سطح دان 0481مطالعه دکتر گلزاري در سال 

دختر و پسر در سطح آنان و هشدار گرايش روابط عاطفي دوستي دختر و پسر به سمت روابط جنسي، از 
 دهد. هاي اجتماعي موجود در اين زمينه در جامعه خبر ميتحول

سل نمورد کاربري کودکان هاي و پويانماييها ديجيتالي، کارتونهاي از سوي ديگر با بررسي بازي
پسرانه و دخترانه در توليدهاي اخير، همواره داراي هاي شود که تقريباً تمامي الگومي مشخص 81دهه 

دوست جنس مخالف هستند. به اين معنا که بررسي شواهد ميداني در زمينه نگاه و ديد کودکان حکايت 
ن تا يکي دو دهه قبل، عمدتاً متمرکز بر دوره از آن دارد که اگر روابط معنادار دوستي دختران و پسرا

و ها خيزش جنسي دو جنس بوده است، در حال حاضر اين مسأله در اثر کاربري کودکان از کارتون
 داري، به سطح سني کودکان پيش از دبستان رسيده استدستگاه تبليغاتي جهان سرمايه هايپويانمايي

 شوند که حتي پيش از بلوغ زيستير عمل تشويق ميگفته دو کودکان اخير توسط محصوالت پيش
شان نيز در اين ميان به طور عمده معطوف به روابط خودشان، متوجه جنس مخالف شده، سنخ توجه

نزديک و جسماني دو جنس باشد، نه تعامل براي رقم زدن خير و رفاه براي بشر و رفع مشکالت و آالم 
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اري در راستاي دوالت فرهنگي دستگاه تبليغاتي نظام سرمايهجوامع بشري، به تعبير ديگر، توليد محص
ن داري را تأمين و تضمياست که به بهترين شکل ممکن سود جهان سرمايههايي هدف تربيت انسان

 کنند.  
اري، دتهيه شده توسط دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه هايو پويانماييها در تعقيب اهداف اخير، کارتون

گرايي کاربران خردسال و نوجوان محصوالتشان، به گرايي و مصرفامن زدن به شهوتاز سويي با د
که دست  هاييو پويانماييها دنبال افزايش فروش خويش هستند و از سوي ديگر با تهيه و ارايه کارتون

، کودکان و نوجوانان مخاطب خود را زنندمي بي حد و حصري در جوامع انسانيهاي ترسيم خشونت به
 داري را از ذهن خويش بيرون کنند.سازند که انديشه طغيان عليه نظام فاسد سرمايهمي چنان مرعوب

آن سوي آب قابل توجه است، محو، هاي نکته مهم ديگري که در محصوالت کارتوني و پويانمايي
ادگي خانوگم و ناپيدا بودن خانواده در اين محصوالت فرهنگي است که به نوعي انعکاس دهنده روابط 

د جايگزين توانمي متشتت در غرب است، بنابراين روابط دوستي دختران و پسران در اين ميان به سادگي
 روابط خانوادگي پر مهر و محبت آنان شود و جاي خالي آن را به شکل نسبي پر کند.

لف مختهاي از شهر 81نسل دهه بررسي اطالعات ميداني گردآوري شده از سطح دختران و پسران 
کارتوني و پويانمايي آن مندرج هاي داري که در توليدايران، حکايت از آن دارد که اهداف نظام سرمايه

برقراري رابطه با جنس مخالف با رنگ و صبغه  گرديده است، به مخاطبان منتقل گرديده، آنان نه تنها
را به جاي اوليا و کانون گرم  اند، بلکه رابطه اخيرجسماني را از اوان زندگي به ميزان زيادي پذيرفته

 پذيرند.مي خانواده نيز کم و بيش
 آن سوي آب در عين تشويق روابطهاي و پويانماييها بنابراين با توجه به آنچه از آن ياد شد، کارتون

ند، ادو جنس، نه تنها اين روابط را حتي در سنين پيش از بلوغ به سمت جسماني شدن رابطه سوق داده
يز که در کنند و کودکان نمي ه با جنس مخالف را به مثابه جايگزين خانواده نيز معرفي کرده وبلکه رابط

سن ديگرپيروي اخالقي خود هستند، به ميزان زيادي تحت تأثير القائات اخير قرار گرفته، به تحقق آن 
 پردازند.مي

اي هوان يکي از ديگر ويژگيتوان به عنمي« نگاريورود زود هنگام کودکان کاربر به عرصه هرزه»از 
 ياد کرد. 81نسل دهه 

فقدان بسترسازي فرهنگي جهت کاربري مناسب از فضاي مجازي در جامعه سبب شده است که 
هاي ارتباطي جديد متوجه تمامي اقشار اجتماعي خاصه کودکان تبعات ناخوشايند کژکاربري از فناوري

 آن شود.
پرده از رفتار جنسي با هدف هيجان، جسم و نمايش بيتنگاري هرزهدر عنوان اخير بيان شده است که 

، عکس، کارت پستالهاي مختلف از جمله کتاب، مجله، تحريک يا ارضاي جنسي است که در قالب
 باشد.  ويييبازي ويدو  نوانما، فيلم، متن، صداي ضبط شده، پويانمايي، نقاشي، رسم، سازيمجسمه
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 سيستم پاداش مغز نگاريهرزهتماشاي  هاي انجام شده، داللت بر آن دارد کهنتايج برخي از پژوهش
ري به تعالقه بيش ،سروکار دارند شهواني هاينوجوانان پسري که هر روز با موضوعو  کندرا تنبل مي

 دهند. انواع غيرقانوني پورنوگرافي و به کار بردن آن در زندگي روزمره خود نشان مي
اند که مصرف روزمره پورنوگرافي ميل به اجراي آنچه را که محققان نيز به اين نتيجه رسيدهاز برخي 

خدر دقيقاً مشابه مکانيزم اعتياد به مواد م ،رار خود به خوديکند. اين ميل به تکتر ميشود، بيشمي ديده
کند، فرد ت را کم مياست. يعني چون مصرف مواد مخدر، پس از مدتي، کارايي مغز در ايجاد حس لذّ

 .کند تا بتواند سيستم پاداش مغز را به همان اندازه قبل فعال نگه داردتري پيدا مياعتياد به محرک بيش
د هاي کم نظيري که براي رشد و اعتالي افراهاي ارتباطي جديد در کنار فرصتر فناوريبه تعبير ديگ

گار(، نها )نظير کاربري از ادبيات هرزههايي هم هستند که اين تهديدآورند، داراي تهديدو جوامع فراهم مي
 گاهي بسيار جدي و ويرانگر هستند.

اي فضاي مجازي، داللت بر آن دارد که در غرب هها و تهديدبررسي برخورد غرب با مجموعه فرصت
تالش وافري در جهت بسترسازي فرهنگي براي کاربري از فضاي مجازي صورت پذيرفته است، به 

هاي سلبي نيز در همين رابطه مدنظر مسووالن هاي اثباتي، برخي از اقدامهمين ترتيب در کنار اقدام
تا جايي که حتي در جوامعي که اعتقادي به فيلترينگ گردند، جامعه قرار گرفته، به شدت اعمال مي

ارت کشوند و مثالً جهت کاربري از تلفن همراه، بايد از سيمندارند، در عمل کودکان همان جامعه فيلتر مي
خاص کودکان که به شدت کنترل شده هست، سود ببرند و دسترسي به اينترنت نداشته باشند، در غير 

ار اولياي خاطي به سلب حضانت فرزندشان بينجامد. به همين ترتيب، اين صورت حتي ممکن است ک
نگار فضاي مجازي در غرب نگاهي به مقاالت تهيه شده در زمينه کاربري کودکان از مضامين هرزه

سال بوده است،  8هاي اخير باالي گران در پژوهشداللت بر آن دارد که کف سني مورد بررسي پژوهش
ميداني گروه تحقيق حکايت از آن دارد که سن کاربري کودکان ايراني از  هايدر حالي که بررسي

 نگار به زير دبستان رسيده است.مضامين هرزه
« هاي پرخاشگرانه در ذهن کودکمدار و نهادينه شدن راه حليادگيري برخوردهاي هيجان»عنوان 

در محيط اطراف و اکنافشان  81نسل دهه اي کودکان هاي مشاهدهترين تبعات يادگيريبه يکي از مهم
 هاي ارتباطي جديد پرداخته است. حساب و کتاب آنان از فناوريو کاربري نامناسب و بي

با کاهش شديد سرمايه اجتماعي در سطح کشور، در عمل ميزان صبر، متانت و تحمل بسياري از 
هاي يرياد هستند، با يادگشهروندان کاستي گرفته است و کودکاني که شاهد رفتارهاي اين قبيل از افر

گيرند که با مسايل فرارويشان به شکل اي خويش در عمل به جاي حل منطقي مسايل ياد ميمشاهده
 مدار برخورد کنند.هيجاني و هيجان

ج هايي که غالبا مروها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتوناز سوي ديگر کودکان با کاربري از بازي
 کنند. سازي ميها را ياد گرفته، درونخود اين روشتند، خودبهمدار هسهاي هيجانروش
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واند تجويي افراد مياما با وجود اهميت قابل توجه هيجان در زندگي افراد، بايد يادآور شد که هيجان
 هاي فيزيکي پرهيجان )نظير فوتبالدر اشکال مثبت يا منفي ارضا شوند، به عنوان مثال، انجام بازي

راي هاي معمايي بانگيز )نظير بازيهاي ديجيتالي هيجانلي براي دختران( يا بازيان و ليبراي پسر
هاي پرهيجاني هستند که موجد آثار مثبت و هاي مبتني بر تغذيه براي دختران(، بازيپسران يا بازي

ر ها موجد آثااز آنهاي هيجاني ديگري وجود دارند که کاربري مناسبي در کاربران خود هستند، اما بازي
 ها است.هايي منفي در سطح کاربران آنو ارزش

هاي حکايت از آن دارد، کاربران بازي 81نسل دهه بررسي اظهارات مطرح شده برخي از کودکان 
گيري انساني بوده و مروج خشونت، تهاجم، سرقت و قتل ديگران هستند، آميزي که فاقد جهتهيجان

رسند که به جاي حل منطقي مسايل ها، به جايي ميخورد مکرر با القائات بازيرفته رفته در اثر بر
 کنند.فرارويشان، با توسل و تمسک به خشونت و پرخاشگري، به حل اين مسايل اقدام مي

آميز و پرخاشگرانه، سوق يافتن کاربران به ابتذال فکري و حل هاي به شدت هيجاناما ماحصل بازي
هاي به شدت هيجاني در سطح زير فرارويشان خواهد بود، به اين معنا که محرکمدار مسايل هيجان

هاي هيجاني به فرد، رويه اخير، رويه غالب شوند، اما در روند استمرار ورود محرکقشر مخ پاسخ داده مي
 توان با عنوان حلهاي بيروني خواهد شد که از اين مسأله ميو جاري و ساري واکنش فرد به محرک

 مدار مسايل ياد کرد.هيجان
اند که اطالعات دريافتي افراد پيش از رسيدن به سطح قشر مخ )که مسوول مطالعات جديد نشان داده

رسند. اگر اطالعات ارايه شده، از بار هيجاني پردازش منطقي رخدادها است(، به مراکز عاطفي مغز مي
في مغز به سطح کورتکس و قشر مخ برسند، در همان بااليي برخوردار باشند، پيش از آن که از مراکز عاط

 گردند و ديگر اطالعات دريافتيسطوح پاييني مغز که تصدي مسايل عاطفي آدمي را دارند، پردازش مي
رسد، به بيان ديگر در حاالت اخير، واکنش فرد به جاي واکنشي منطقي، واکنشي فرد به قشر مخ نمي

 عاطفي و هيجاني خواهد بود.
ناختي شها که نکات روانها و مانند آنها، فيلمها، بازيها )استيکرها(، تصاوير، آهنگاز شکلک کاربري

ها به کار گرفته شده است، از بار عاطفي و هيجاني بسيار زيادي برخوردارند و کودکان و اي در آنعديده
يافتي آنان در نهايت با يابند که اطالعات درنوجوانان در مواجهه با اين محصوالت، چنان تهييج مي

توان انتظار داشت، کاربران فضاي مجازي که کاربري گردند. به بيان ديگر ميپردازشي عاطفي ارايه مي
مفرطي از اين فضا دارند، در روند زندگي آينده خويش، بيشتر از آن که بخواهند با مسايل فرارويشان به 

في و هيجاني را پيشه خود کرده، به اين شکل با شکل منطقي و عقالني برخورد کنند، برخوردهاي عاط
مسايل برخورد خواهند کرد که بالطبع برخوردهاي عاطفي و هيجاني در بسياري از مواقع با منطق و عقل 

 سليم فاصله دارد.
نيز متأثر از شرايط خانوادگي و اجتماعي کودکان و عدم بسترسازي « افزايش پرخاشگري کودکان»

گونه که در عنوان قبل از آن ياد شد، با کاهش ز فضاي مجازي است. همانمناسب جهت کاربري ا
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خود مواردي مانند برخوردهاي پرخاشگرانه و پرخشونت وجه قابل سرمايه اجتماعي در جامعه، خودبه
 گذارند. توجهي از رفتارهاي افراد جامعه را به نمايش مي

اي مورد هها و پويانماييي ديجيتالي، کارتونهاترين تبعات کاربري از بازيپرخاشگري يکي از مهم
 آيد. استفاده کودکان )و نوجوانان و جوانان( نيز به شمار مي

توان به عنوان تمايل فرد به آسيب رساندن پرخاشگري را ميدر عنوان اخير خاطرنشان گرديد که 
 عمدي به انسان، حيوان يا اشياي ديگر تعريف کرد.

ها را پردازيانجام شده در باب پرخاشگري، داللت بر آن دارد که اين نظريه هايپردازيبررسي نظريه
 بندي کرد.توان طبقهدر سه گروه نظريات زيستي، رواني و اجتماعي مي

 نظريات زيستي در صدد تبيين پرخاشگري به عنوان يک غريزه ذاتي موجود هستند.

خاشگري، پرخاشگري )بيروني و دروني( را پر –شناختي ارايه شده ذيل عنوان ناکاميروان نظريه
گونه که از نامش پيداست، با رد منشاء داند و سرانجام نظريه اجتماعي نيز همانانعکاس ناکامي فرد مي

زيستي و رواني پرخاشگري، پرخاشگري شکل گرفته در وجود فرد را به عوامل اجتماعي وي منتسب 
 برآمده است.کرده، به اين طريق در صدد تبيين پرخاشگري 

، حکايت 81نسل دهه هاي ميداني انجام شده در سطح کودکان اطالعات گردآوري شده از مصاحبه

 ها وهاي ديجيتالي، کارتونها بر رفتار پرخاشگرانه کودکان خردسال دارد. بازياز اثر عميق رسانه
نه، نخست با طرح مواردي مانند جنگ هاي پرخاشگراهاي آن سوي آب در جريان ارايه موضوعپويانمايي

 سازند.هاي فرازميني تشويق ميستارگان، کودکان را به کشتن موجود

، هاي تام و جريها و پويانماييهاي اخير در ادامه با طرح ضرورت کشتن حيوانات )نظير کارتونبازي
ط سير، د و در امتداد همين خکننها(، کودکان کاربر را تشويق به کشتن ميپرندگان خشمگين و نظاير آن

جويز اند را به کاربران تهايي که از قبر برخاستههاي زامبي، قتل انسانها، در جريان بازيسازندگان بازي
دهند و کودکان نيز براي کسب ها را فراروي کودکان کاربر قرار ميکرده و در نهايت قتل خود انسان

 زنند. هاي فراروي موجود در بازي ميتاب انسانحساب و کامتياز الزم، دست به قتل بي
هاي ديجيتالي با به نمايش کشيدن درگير شدن افراد با يکديگر، در عمل به ارايه به تعبير ديگر، بازي

تواند توسط کاربران مختلف )از کودکان خردسال پردازند که به سادگي مياي ميهاي پرخاشگرانهالگو
 جوان(، مورد الگوبرداري قرار گيرند.گرفته تا افراد نوجوان و 
هاي هاي ديجيتالي بر پرخاشگري و رفتارهاي انجام شده در مورد تأثير بازيدر يکي از پژوهش

هاي چهارم تا ششم مورد بررسي قرار گرفتند. پس از تعيين کودک دختر و پسر کالس 29ضداجتماعي، 
عامل آزمايشي مورد نظر به کودکان ارايه شد.  هاي ضداجتماعي کودکان،سطح پايه پرخاشگري و رفتار

ماشاي يک ها به تهاي ديجيتالي پرداخته، بقيه آنبه اين معنا که نيمي از کودکان در جلسه بعد به بازي
برنامه تلويزيوني پرخاشگرانه پرداختند و در جلسه بعد، کساني که شاهد برنامه تلويزيوني بودند، به 

هاي شدند. پس از ارايه عامل آزمايشي که شامل ديدن و بازي برنامههاي ديجيتالي مشغول بازي
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ف بود، هاي مختلها در اتاقي که حاوي اسباب بازيپرخاشگرانه تلويزيوني و ديجيتالي بود؛ رفتار بچه
ر دهاي حاصله، نتايج به دست آمده، حاکي از آن بود که مورد مشاهده قرار گرفت. پس از گردآوري داده

ها پس از ديدن برنامه تلويزيوني و انجام بازي ويديويي ميزان پرخاشگري بچهاهميت  درجه اول
پرخاشگرانه به دو برابر افزايش يافته است و پرخاشگري کودکان به شکل معناداري، بيشتر از پرخاشگري 

ها، رگفته بوده است و در درجه دوم اهميت ميزان پرخاشگري در پسها پيش از مالحظه برنامه پيشآن
 ها بود.به مراتب بيشتر از دختر

هاي پژوهش حکايت از آن داشتند که رفتار ضداجتماعي کودکان مضاف بر آن چه از آن ياد شد، يافته
 پس از مشاهده برنامه پرخاشگرانه تلويزيوني و بازي خشن ديجيتالي افزايش يافته بود.

 ويسد:نهاي پرخاشگر ميجوانان از شخصيت ( در تأييد الگوبرداري کودکان، نوجوانان و2104مايرس )
فرد زنداني  219ها روي کودکان و جوانان، در سطح در تحقيقي که براي بررسي تأثير پرخاشگري فيلم

هاي شان، از برنامهکارانهها در شکل دادن به تجربيات بزهزندانيان اذعان داشتند که آن %81انجام گرفت، 
 اند. هپرجرم و خشونت رسانه سود جست

هاي ويديويي روي پذيرش خشونت به عنوان هوفمن نيز در گزارش پژوهش خويش درباره تأثير بازي
دقيقه به انجام يک بازي  15سازد، وي پاسخ دهندگانش را به مدت يک راه حل خاطرنشان مي

تصوير  سنج وها را با پرسشنامه خصومتپرخاشگرانه ديجيتالي واداشت، و سپس ميزان پرخاشگري آن
هاي خود نتيجه فرافکن مورد سنجش قرارداد، پذيرش خشونت به عنوان يک راه حل را در نزد آزمودني

 گرفت.
شد. بخانتخاب خشونت به عنوان راه حل مسايل، خود به خود، احتمال افزايش جرم و بزه را فزوني مي

هاي سيد که بين انجام بازيآموزان انجام داد، به اين نتيجه ردومينيک در تحقيقي که در سطح دانش
 کاري ارتباط مثبتي وجود دارد.ويديويي در هر دوجنس دختر و پسر، با ارتکاب به جرايم و بزه

ته به سمت رفشود، رفتههايي که متوجه آنان ميهاي ديجيتالي در جريان تبعات و پيامدبازيگران بازي
 يابند.جو سوق ميخشن و ستيزه زدايي نسبت به خشونت و در نتيجه يافتن شخصيتيحساسيت

توان نتيجه گرفت که ، مي81نسل دهه هاي ميداني انجام شده با کودکان با توجه به به مصاحبه
مرکز ثقل توجه اوليا، اولياي آموزشي پيش دبستان و اولياي تربيتي کودکان و نوجوانان در جامعه، بايد 

 نگي در اين زمينه بسيار حياتي و مهم است.تبيين اجتماعي پرخاشگري باشد و بسترسازي فره
، عنوان ديگري است که به مقوله مهم تحول بهداشت رواني افراد «تهديد بهداشت رواني کودکان»

پرداخته است. مقوله اخير بيانگر آن است که عالوه بر انبوهي از تبعات  -خاصه کودکان –جامعه 
ها دربردارند، محتواهاي ها و پويانماييتالي، کارتونهاي ديجيبار که کاربري نامناسب از بازيخسران

توانند تعادل رواني کاربران را به شدت برهم نامناسب ارايه شده براي کودکان )و نوجوانان و جوانان( مي
 زده، آنان را از يک زندگي مناسب و بهينه فردي و اجتماعي دور سازد.
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در  ها است وها و تهديدفضايي آميخته از فرصتدر عنوان اخير خاطرنشان گرديد که فضاي مجازي، 
ها صورت بسترسازي فرهنگي الزم از سوي اولياي کودکان، اولياي آموزش پيش دبستان و مهد کودک

و اولياي فرهنگي کودکان و نوجوانان در جامعه، محصوالت عرضه شده در فضاي مجازي به نوعي 
ضاي هاي ففرهنگي انجام شده، از ابعاد مثبت و فرصتدهي توانند با جهتغربالگري شده، کاربران مي

مند شوند، اما اگر بسترسازي فرهنگي الزم توسط اوليا، نظام آموزش پيش دبستان و جامعه مجازي بهره
تر براي کاربري بهينه کاربران خردسال )و نوجوان و جوان( صورت نپذيرد، بالطبع در شرايط اخير، بيش

هاي آن رخ نموده، در برابر کاربران گشوده خواهند شد. به اين معنا تهديد هاي فضاي مجازي،از فرصت
ها ماييها و پويانهاي ديجيتالي، کارتونهاي بزرگ اقتصادي با استفاده از بازيها و کمپانيکه شرکت

 نکوشند تا کاربران خود را در رهگذر بازي و تماشاي کارتون، به اين سمت هدايت کنند که مشتريامي
 بالقوه آينده آنان شوند.

ات اند تا با القاي القائهاي فضاي مجازي، در صدد برآمدههاي سياسي نيز با توجه به جذابيتجريان
ها، به طرح اهداف سياسي خويش ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونسياسي خويش در لفافه بازي

هاي ن رقباي سياسي، امر معمولي است که در دههبپردازند. به عنوان مثال، به تمسخر و استهزا کشيد
 ها به کاربران خردسال ارايه شده است.ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونمتمادي در لفافه بازي

ي، هاي ديجيتالهاي جديد سياسي نظير ستايش اَبَر شرّ، وظيفه ديگري است که بازيطرح ارزش
رح هايي نظير جنگ ستارگان و طدارند، به همين ترتيب، ترسيم موضوعها برعهده ها و کارتونپويانمايي

هاي خشونت بار و به نمايش کشيدن امريکا به عنوان مدافع جهان در جنگ ستارگان و يا ترسيم جنگ
 هايگرداند، از موضوعابر قدرتي که در اين ميان وارد صحنه شده، آرامشي نسبي را به جهان باز مي

هاي آن سوي آب اي و پويانماييهاي ماهوارههاي ديجيتالي، کارتوناري از بازيمطرح شده در بسي
 است.

آور، قانع کردن کودکان به اين مسأله است که هاي پرخشونت، ترسناک و رعبکارکرد ديگر بازي
جهان آنان جهاني پرخشونت و پررعب است و نبايد آنان در انديشه ايجاد جهاني باشند که صلح، آرامش 

 عدالت در آن برقرار باشد. و
زنند، هاي خود دست به کشت و کشتار و هدم و نابودي دشمن ناشناس ميکودکاني که دايم در بازي

ه بينند که هيچ گابا از دست دادن نسبي عواطف نوعدوستانه خود، جهان خودشان را جهان پرترسي مي
ني فردگرا، هاي فرارو، به انسابراي گريز از خشونتانديشه تغيير دادن آن باشند، بلکه آنان بايد نبايد در 

گونه تبديل شوند که فقط و فقط نگران خودشان بوده، در آينده زندگيشان در صدد خود محور و ربات
 برآيند تا گليم خودشان را از آب بيرون بکشند.

يدتي هاي عقيشهاندهاي عقيدتي مختلف هم با استفاده از فضاي مجازي، در تالش براي القايجريان
 اند.خويش به کاربران خردسال )و نوجوان و جوان( خود برآمده
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ا به مدار رقيب، کودکان رهاي انساني و دينکوشند تا از سويي با نفي ايدئولوژيهاي اخير ميجريان
گرايي صرف سوق دهند و با زميني کردن مفاهيم الهي طلبي و مصرفسمت و سوي ايدئولوژي لذّت

هايي تحقق هانديشهاي زيباي الهي، انديشهفرشتگان و حتي حضرت حق(، به کودکان القا کنند که  )نظير
ناپذيرند و آنچه که در جهان واقع وجود دارد، از سويي ترس و رعب و وحشت و از سوي ديگر 

رايي و گي مانند عدالتهايانديشههاي شهواني و مادي است. بنابراين آنان بايد با کنار نهادن جوييلذّت
انديشه سر فرود آوردن در برابر بت سرمايه و مصرف و تحقق عدل و داد در جهان خودشان، در 

 نهد.داري به عنوان زندگي غايي فراروي آنان ميگرايي باشند که سرمايهمصرف
يتالي، هاي ديجزيها ياد شدند، در جريان نمود يافتن در بااهداف اقتصادي، سياسي و عقيدتي که از آن

هايي مبتني بر خشونت، پرخاشگري و ترس و رعب افراطي ها، يا به صورت بازيها و کارتونپويانمايي
هاي گرايي و گرايشطلبي، تجملهايي که اوجي از رفاهگردند و يا به صورت بازيبه کاربران ارايه مي

 زنند. جنسي را کاربران دامن مي
انجامد که به جاي تحقق هدف تربيت که هدايت و بارآوردن د، بدانجا ميمجموعه آنچه ازآن ياد ش

فعل، هايي منگراست، انسانهايي آزاده، نوعدوست و انسانکودکان )و نوجوانان و جوانان( به مثابه انسان
 اريدآل براي نظام سرمايههايي ايدهها، انسانشوند که اين انسانترسو، توسري خورده و حقير تربيت 

شوند. بنابراين براي حفظ بهداشت رواني کودکان )و نوجوانان و جوانان جامعه(، ضرورت دارد شمرده مي
هاي فرهنگي الزم براي بهينه کردن کاربري کودکان از فضاي مجازي، با زمان با بسترسازيکه هم

ي هدايت کرد و نسانتوليد و ريختن ادبيات فاخر در اين فضا، تربيت کودکان را به سمت و سوي تربيتي ا
ونه گهايي منفعل و رباتهاي توليد شده آن سوي آب، به صورت انسانمانع از تربيت آنان توسط محتوا

 گرديد.
ترين تبعات کاربري نامناسب ، ناظر به يکي از مهم«هاي بزرگ شدن در فضاي مجازيآسيب»عنوان 

 عطف توجه به آن بسيار ضروري است. ها است کهها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتوناز بازي
هايي که به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري به شکل دادن به فضاي مجازي نگاهي به شرکت

ت تام و اند حاکميها در جهان واقعي نتوانستهکند که اگر امريکايياند، اين واقعيت را آشکار ميپرداخته
اي مجازي دنبال اين امر بوده، در صدد تحقق حاکميت تمام خود را اعمال کنند، در حال حاضر در فض

 مطلق خود بر اين فضا هستند.

ا با کوشند تاقتصادي خويش، در درجه نخست مي –هاي اخير براي پيش برد اهداف سياسيشرکت
ترين شناسان و دانشمندان مشابه، دست به طراحي جذابشناسان، مردمشناسان، جامعهکمک روان

ها ه آنتري از تبليغاتي که بتر، سود بيشند تا به اين طرق با جذب مخاطبان بيشصفحات ممکن بزن
اي که پشت سر فضاي مجازي وجود دارد، برخالف انديشهسپرده شده است، به دست بياورند. بنابراين 

ها تگويند، آن است که اين شرکهاي معطوف به فضاي مجازي سخن ميتبليغاتي که از استقالل شرکت
هايي منفعل، پذيرا، درخودمانده و ه دنبال سوق دادن و شکل دادن مخاطبان خود به سمت انسانب
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 داري باشند،هايي رباتيک هستند که به طور تام و تمام در خدمت اهداف جهان سرمايهدرنهايت انسان
کل اند و به شگري خويش را به عنوان يک انسان کنار نهادههايي که آزادگي، استقالل و انتخابانسان

 اند.دار درآمدههاي سرمايهيک بازيچه در دست شرکت
د و خورنداري برخوردارند، يعني مانند يک گاو ميآل جهان سرمايهها از ويژگي انسان ايدهاين انسان

ه دنبال تر هستند و هيچگاکنند، يعني همواره دنبال مصرف و مصرف هر چه بيشنظير يک گاو توليد مي
 اعتراض و شورش نيستند.عصيان، 

رسد، اگر اوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اولياي تربيتي کودکان و نوجوانان بنابراين به نظر مي
انديشه مداخله مثبت، مؤثر، فعال و جدي در فضاي مجازي نباشند، فضاي مجازي با در سطح جامعه، در 

ب بهره هستند( را جذا که از تفکر انتقادي بيهاي عديده خود، کاربران خويش )خاصه کودکان رجذابيت
بازي  هايي منفعل، اسير وهايي فعال و انتخابگر، انسانخود کرده، در نهايت از آنان به جاي تربيت انسان

تر فضاي شوند که بسهايي ميگذاران پشت سر شرکتسازد که به سادگي بازيچه دست سياستخورده مي
 آيند که در آينده،هاي ديگري در اين ميان چنان نامتعادل بار مير چند انساناند. همجازي را پديد آورده

 شان ظاهر خواهند شد.اي پرخطر براي خود، اطرافيان و جامعهبه صورت پديده
عنوان مهم ديگري است که در کتاب مورد بحث قرار « هاي روانيکاهش سن در برخي از اختالل»

يي، اشتهابيهاي رواني نظير روانان گرديده است برخي از اختاللگرفته است. در اين عنوان خاطرنش
دند، در شدر سنين باال مشاهده مي ترپيشها که احساس بدشکلي بدني، اضطراب، افسردگي و مانند آن

گردند. مشاهده مي 81نسل دهه حال حاضر در سنين بسيار پايين و حتي در سن کودکان پيش دبستان 
واني هاي رگسترش و سيطره يافتن فضاي مجازي در ايران، سن ابتالء به اختالل به اين معنا که با

دند شکاهش يافته است، زيرا اگر در گذشته، افراد پس از بزرگ شدن و وارد شدن به جامعه متوجه مي
ه ستر از آنان وجود دارند و فرد در آن هنگام، پس از مقايتر و متشخصتر، مرفهکه افرادي زيباتر، جذاب

اي که بين خود و ديگران ها، بين خود و ديگران، به دليل فاصلهجذابيت، رفاه، امکانات و نظاير آن
ر تگرفت و يا با مقايسه خود و ديگران، آنان را جذابيافت، افسرده شده يا اضطراب گريبان وي را ميمي

حاضر، از آنجا که در  گرفت، در حاليافت و احساس بدشکلي بدني در ذهن وي شکل مياز خويش مي
ها، جهان کنوني به يک دهکده جهاني تبديل شده است و هر فردي در آن رهگذر پيشرفت فناوري

قط با جمع خود را ف ترپيشتواند به سادگي با اقصاء نقاط جهان رابطه برقرار کند، بنابراين اگر فردي مي
اجع به جذابيت يا عدم جذابيت فيزيکي کرد و بعد رهاي خودش مقايسه ميها يا هم کالسيبچه محل

ه لحاظ آموزاني که بکرد يا اگر فردي با مقايسه خودش با ديگر دانشخودش نتيجه گرفته و قضاوت مي
اقتصادي اجتماعي هم سطح وي بودند، احساس خسران و عقب ماندگي در رفاه و امکانات زندگي را 

هاي روست که خودش را با انبوهي از افراد در زمينهکرد، در حال حاضر هر فردي با اين امکان روبنمي
مختلف فيزيکي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مقايسه کند و بالفاصله در برابر انبوه 

 ها بيابد.تر از بسياري از آنبيند، خود را عقبهاي مطرحي که فراروي خويش ميگزينه
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هايي است که با کاهش سن اختالل مواجه است، زيرا اي از اختاللاختالل بدشکلي بدني نمونه
هاي خودش مقايسه هاي محل و يا هم کالسيکودکي که در گذشته خود را با تعداد محدودي از بچه

بيند که ها فرد روبرو ميرسد که خودش را با ميليونکرد، در عمل در فضاي مجازي به جايي ميمي
 و زيباتر هستند.تر بسياري از آنان نيز از وي جذاب

لعاده اهايي که از جذابيتي فوقگذشته از گسترش امکان مقايسه کاربران فضاي مجازي، ارايه الگو
شود، سطح توقع مخاطبان خود را باال برده، ها در عرصه زمين خاکي پيدا نميبرخوردار بوده، مشابه آن

ان از آن شبه آنچه الگوي مورد عالقهکنند با بزرگ شدن، به جذابيتي مشابه يا نزديک آنان تصور مي
 برخوردار است، دست خواهند يافت.

هاي ديجيتالي، هاي ارايه شده اخير، چنان عدم اعتماد به نفس را در سطح کاربران دختر بازيالگو
هايي ها دامن زده است که حتي دختران خوش چهره و جذاب، آرزوي يافتن چهرهها و پويانماييکارتون
ق اند که آرزوي آنان محقدهند که در خوابشان، ديدهکنند و يا گزارش ميربي، برتز و السا را مينظير با

 اند!ها شدهشده، آنان شبيه السا، موانا يا مانند آن
هاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن دارد که مسأله بدشکلي بدني که طبق متون نظري بررسي

فراد شروع شود، در حال حاضر در ايران از سنين پيش از دبستان شروع موجود، بايد حداقل از سنين بلوغ ا
 شود.مي

کودکان  گير برخي ازاي است که بعضاً گريبانهاي تغذيهاشتهايي نيز ناظر بر اختاللعنوان روان بي
 گردد.هاي ديجيتال ميو نوجوانان کاربر فناوري

هايي که در تبلت، ها و سريالها، فيلمها، کارتونيها، در جريان کاربري از بازفناوري کودکان کاربر
ي هادر بسياري از موارد در معرض پياماند، باکس، تلفن همراه، رايانه و يا ماهواره شاهد آن بودهايکس

د و از اينجا گردنها قرار گرفته، نسبت به تناسب اندام و بالطبع تغذيه خويش حساس ميآشکار و نهان آن
 گيرد.اي آنان شکل ميذيههاي تغاختالل

 و مضاف بر اين احساس فقدان قدرت و افراد اخير تحت تأثير رسانه تصوير بدني بدي از خود يافته
اي در مواجهه با احساس بدشکلي بدني هاي تغذيهکودکان داراي اختاللکنترل در زندگي خود را دارند. 

توانند اندام خود را به صورت در عمل مي کنند که با گرفتن يک رژيم غذايي سخت،خويش، تصور مي
اين افراد در غالب موارد در اشکالي غيرواقعي  اندام الگوهاي مورد عالقه خويش درآورند که البته اندام

 پردازش شده است. 
اشتهايي رواني( براي جلوگيري از ممانعت اوليا از اعمال رژيم اشتهايي )يا بيبيکودکان دچار روان

غذايي خود را از ديد اوليا پنهان نگه دارند که در حالت  کوشند تا رژيمنظرشان، بعضاً مي غذايي مورد
 گردد.اخير بر وخامت مسأله افزوده مي

اند که اولياي افراد اخير نيز غالباً از سبک والدگري مناسبي استفاده ها نشان دادهبعضي از تحقيق
دارد که با بهبود سبک والدگري اوليا و مداخله آنان در  هاي انجام شده داللت بر آنکنند. پژوهشنمي
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داده  ها را تخفيفتوانند تا حدود زيادي اثر رسانهها، اين اوليا ميجهت حمايت از فرزندشان در برابر رسانه
 و تعديل کنند. 

ي اهاي رواني ديگري نظير اضطراب و افسردگي نيز غالباً در اثر فقدان بسترسازي مناسب براختالل
تنها از  گيرد و مثالً کودکي کههاي ارتباطي جديد در کودکان پيش دبستاني شکل ميکاربري از فناوري

ظير اش سفيد )نتفکر غيرنقاد عيني برخوردار است، به صرف آن که موهايش مانند قهرمان مورد عالقه
ساس خسران و کمبود نيست، در درون خويش اح السا( يا قرمز )مانند دختر توت فرنگي( و نظاير آن

 کند.مي
ي از ، به مقوله وابستگي رواني ناش«هاي ارتباطي جديدوابستگي و اعتياد کودکان به فناوري»عنوان 

چه  ها اشاره دارد. به اين معنا که اگرها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونکژکاربري کودکان کاربر بازي
شد، ق ميگردان، اطالهاي روانمانند وابستگي به الکل و دارو در گذشته اعتياد، تنها به وابستگي دارويي

يابند، ه ميکاي به دليل تکرار شوندگي وسواس گونهها، هاي بعدي نشان داد که برخي از رفتاراما بررسي
ه ب کنند. از اين رو، به تدريج اعتياد رفتاري به معناي اعتياداز الگوي مشابه وابستگي دارويي، تبعيت مي

هايي مانند: قمار، خريد کردن، تماشاي تلويزيون، ورزش کردن، کارکردن و برخي از موارد مشابه، رفتار
 به شکلي هم عرض اعتياد به مواد، مطرح گرديد.

ي دارويي هاساني، بين اعتيادهاي انجام شده، داللت بر آن دارد که زيربناي فيزيولوژيک يکبررسي
ن، گردادارد. به اين معنا که در اعتياد به مواد، با مصرف ماده الکلي يا روان هاي رفتاري وجودو اعتياد

فته، گهاي پيشگيرد. افزايش ترشح هورموننفرين در مغز فزوني ميميزان ترشحات دوپامين و نوراپي
هايي همچون قماربازي، ورزش، انجامد. به شکل مشابهي تکرار رفتاربه احساس لذّت در موجود مي

نفرين را در مغز فراهم ها، اسباب ترشح دوپامين و نوراپيمال جنسي، خريد، غرق شدن در فناورياع
رو  هاي اخيرها بيش از پيش، به سوي رفتارشود، آنسبب ميها، طلبي انسانآورد. بنابراين لذّتمي

در پي ندارند، از اين رو  هاي پيشين، ترشح همان ميزان از دوپامين رابياورند. اما در ادامه، همان محرک
شوند براي کسب لذّت پيشين، بر ميزان کاربري خود از فناوري بيفزايند و ها مجبور ميکاربران فناوري

 گردد. اي است که در اعتياد به مواد مخدر مالحظه مياين همان چرخه
ان ي در کودکهاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن دارد که متأسفانه وابستگي به فناوربررسي

 سال برسد. 2شود و سن آغاز اين اختالل، شايد به زير ايراني مشاهده مي 81نسل دهه 
هاي ميداني انجام شده در سطح کودکان خردسال، تعداد زيادي از عاليم وابستگي به در بررسي

       ر زندگي فناوري نظير: صرف وقت زياد، ناتواني در کنترل ميزان کاربري از فناوري، زدن از همه امو

اشتغال خاطر و درگيري ذهني در مورد فناوري، براي کاربري از فناوري،  -مانند غذا خوردن و خواب–
پناه بردن به فناوري مورد نظر براي گريز از اضطراب يا افسردگي، احساس ناآرامي، بدخلقي، افسردگي 

وبحث با ديگران جهت استفاده يا زودرنجي در اثر تالش براي کاهش استفاده از فناوري، درخواست يا جرّ
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هاي اجتماعي به سبب پرداختن به فناوري و ابتال به برخي از از فناوري مورد نظر، بازماندن از تعامل
 شود.مشکالت جسمي در اثر کاربري از فناوري مورد نظر، مالحظه مي

د، به ها برخوردارنهاي بسياري که از آنها به دليل جذابيتتوان نتيجه گرفت، فناوريبنابراين مي
شدت مورد توجه کودکان )و نوجوانان و جوانان( قرار دارند و اين کاربران در فضايي که به دليل عدم 

 هايها است، با کاربري مفرط از فناوريهاي معادل فناوريبسترسازي فرهنگي الزم، فاقد جذابيت
نه تنها تبعات زيستي وخيمي )نظير شوند و در اين رهگذر، ها غرق ميارتباطي جديد، در عمل در آن

ي بر آنان اهاي رواني دشوار و شکنندهگردد، بلکه تبعات و پيامدهاي مغزي( گريبان گير آنان ميآسيب
 گردد که زندگي فردي و اجتماعي بعدي آنان را به شدت تحت تأثير خويش قرار خواهد داد.عارض مي

ات ناخوشايندي است که بعضاً کاربران خردسال فضاي از ديگر تبع« هاي ديجيتالبروز کودک آزاري»
 اند. مجازي به تجربه آن پرداخته

به  فته،گررفتارهايي است که توسط افراد ديگر، نسبت به کودکان انجام اعمال و کودک آزاري شامل 
هي اهرگونه رفتار يا کوتبه عبارت ديگر،  .رساندجسمي آنان آسيب ميعاطفي، رواني و سالمت  صحّت و
ناميده کودک آزاري  ،کودک را به مخاطره اندازد عاطفي، رواني و جسميلي که سالمت اعمادر انجام 

شده، به مواردي مانند سوءاستفاده )و حتي  از مواردي مانند آزار لفظي و عاطفي شروعاين آزارها شود. مي
است به مرگ وي  سوءاستفاده جنسي( از کودک و وارد آوردن آسيب جسمي به کودک که حتي ممکن

 انجامد.منجر شود، مي
 ه است.شدبندي توجهي دستهآزاري به چهار گونه عاطفي )رواني(، بدني، جنسي و غفلت و بيکودک

  توجهي.غفلت و بيو  آزار جسميي، آزار جنس(، آزار رواني )عاطفياين موارد عبارتند از 
توان در موارد زير خالصه کرد: ا ميعلل مطرح شده در باب کودک آزاري در ادبيات پژوهشي ر»

ماني جسمشکالت  ،مشکالت خانوادگي ،رواني هاياختالل ،اعتياد، اقتصادي مشکالت والدين، ناآگاهي
 درسه.مشکالت مو  کودکان

آيد، مقوله رسانه در اين مجموعه ديده نشده است، حال آن که گونه که از علل اخير برميهمان
وهش حکايت از آن دارد که برخي از کودکان با ورود به فضاي مجازي و هاي ميداني گروه پژبررسي
گردند. به همين ترتيب بعضي از هاي اجتماعي، با تهديد و آزار کالمي و رواني ديگران مواجه ميشبکه

ي آنان اها، در عمل بر نوعي از کودک آزاري رسانهکودکان با بيان چگونگي کاربري اوليايشان از رسانه
هاي ترسناک، در عمل اسباب ترس و وحشت فرزند گذارند، زيرا مثالً اوليا با کاربري از فيلمه ميصحّ

 اند.کند را فراهم آوردهخود را که در کنار آنان زندگي مي
هاي جديدي که کوشش شد تا برخي از اختالل« هاي رواني جديدبروز برخي از اختالل»در عنوان 

ي مجازي و به تبع آن کژکاربري از اين فضا حاصل گرديده است، مورد در اثر سايه گستر شدن فضا
 بحث قرار گيرد.
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ند در اهايي که در بستر طبيعت و جهان واقع رشد کردهدر اين عنوان بيان شد، ماحصل تربيت انسان
ه دهايي نسبي به لحاظ اخالقي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عقيدتي بوسال آنان، انساندوران بزرگ

شمند، هاي مثبت و ارزهاي اخير در عين برخورداري از برخي از صفات و ويژگياست. به تعبير ديگر انسان
هاي مثبتشان برخوردارند. اما کودکاني که به جاي رشد از بعضي از خصايص نامناسب نيز در کنار ويژگي

 فور، گوشي همراه، لپ تاپاسدر بستر طبيعت و جهان واقع، به شکل عمده عمرشان را پاي تبلت، پي
 شناختي برخوردار خواهند بود؟سالي خويش از چه خصوصيات روانگذرانند، در بزرگو ماهواره مي

يم ها کاربري دارند، عالها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونکاربراني که به شکل افراطي از بازي
گي و اعتياد به فناوري، کاربري از ادبيات مدار مسايل، وابستنامناسبي مانند پرخاشگري، حل هيجان

هاي دهند. اما گروه پژوهش در جريان گردآوري ميداني دادهها را در خود نشان مينگار و نظاير آنهرزه
ها، در عمل دچار پرش افکار خود، در عمل با کودکاني برخورد داشت که به دليل کاربري مفرط از فناوري

 ودند که اظهارات آنان قابل فهم نبود.و ذهني از هم گسيخته شده ب
گسيختگي مشهود در بيانات کودکان اخير که در اثر کژکاربري از فضاي مجازي نگارنده براي روان

ناي ديجيتالي اسکيزوفري)به فرانسه، شيزوفرني( يا براي اين کودکان پديد آمده است، عنوان اسکيزوفرني 
 را انتخاب کرده است.

مورد  شناختيسم کودکان، مورد ديگري بود که در ذيل عنوان ساير تبعات روانافزايش احتمال اوتي
واند سبب تمي گري ديجيتاليسبک دايهرسد، توجه قرار گرفت. در اين قسمت بيان شد که به نظر مي

هاي اي شود که همگي از نشانهتکراري و کليشههاي هاي اجتماعي، کالم و بروز رفتارنقص در تعامل
 طيف اوتيسم هستند.هاي لاختال

مطرح  ترپيشبه هر صورت اختالل اسکيزوفرنياي ديجيتالي و موارد مشابه، نظير ساير مواردي که 
شدند، ضرورت کنار نهادن سردرگمي مسووالن و ورود جدي آنان در مسأله بسترسازي فرهنگي براي 

 نمايد.هاي ارتباطي جديد را الزامي ميکاربري بهينه از فناوري
ي هاي شديد اجتماعناظر بر دو مقوله مهم تحول« مداراستقبال کودکان از سبک زندگي لذّت»عنوان 

هاي ديجيتال، حساب و کتاب کودکان از مضامين عرضه شده توسط بازيمردم جامعه و کاربري بي
 هاي آن سوي آب است. ها و پويانماييکارتون

را و خدامدار گتوان به دو سبک زندگي انساننگر ميدر مورد سبک زندگي در يک تقسيم بندي کالن
 اشاره داشت.

گرايي که در عمل واکنشي به کليساي خرافي قرون وسطا بود، در اثبات مکتب اومانيسم يا انسان
ها و تمايالت هاي ماورايي و پاسخ صريح به خواستهخويش، سعي در اصالت بخشيدن به انسان، نفي جنبه

توان گرايي، دو سبک زندگي متفاوت را ميگيري مکتب اومانيسم يا انسانکرد. با شکلها دنيايي انسان
هاي اخالقي و حرکت آدمي بر روي خط از هم متمايز کرد، سبک زندگي خدامدار که بر روي ارزش

گرا که انسان در مدار آن قرار گرفته، با تخالف ارزشي الهي تأکيد وافري دارد و سبک زندگي انسان



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 214

يدن در برابر انديشه ديني، به تصديق لذّت در زندگي آدمي، تساهل و تسامح، اختيار و آزادي آدمي ورز
 پرداخته است.

هاي جذاب و به ظاهر کودکاني که در دوران ديگرپيروي خويش قرار دارند، در مواجهه با الگو
د، گردنان ارايه ميداري به آنهاي تبليغاتي زير پوشش دنياي سرمايهنوعدوستي که از سوي نهاد

ها را مورد نظر قرار داده، نخست الگوبرداري در ابعاد ظاهري و سپس الگوبرداري در برداري از آنکپي
دهند. اما نکته قابل توجهي که در اين قسمت بايد متعرض نظام ارزشي آنان را در دستور کار خود قرار مي

شناسان، يک گشتالت( براي کودک در همان اوان بحث آن شد، تحقق يک ادراک کلي )يا به تعبير روان
 داري است. به اين معنا که ذهنهاي تبليغاتي دنياي سرمايههاي ساخته و پرداخته نهادکاربري از الگو

هاي ارايه شده به آنان، با توجه به سري اطالعات جسته و گريخته از الگوکودکان پس از اخذ يک
بندي ذهني خويش درباره حيط خود اخذ کرده باشد، به جمعاطالعات تکميلي که ممکن است از م

دهد و اين ادراک کلي، راهنماي کودک در حل ها برخورد داشته است، شکل ميهايي که با آنالگو
ر ها تأثيهاي الگو )که کودک مستقيماً از آنهاي اطالعاتي موجود درباره حرکات، سکنات و رفتارخالء
 پذيرد( خواهد شد.مي

بليغاتي هاي تهاي ساخته و پرداخته نهادها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونسي تحليلي بازيبرر
داري حکايت از آن دارد که اين محصوالت در راستاي تأمين سود حداکثري جهان دنياي سرمايه

ت اطالعااند، از اين رو در صورتي که کودکان کاربر محصوالت اخير، داري تهيه و تدوين شدهسرمايه
تکميلي الزم را از سوي خانواده و اولياي آموزشي مهد کودک و پيش دبستاني اخذ نکنند، و تنها اطالعات 

هاي تهيه شده براي آنان اخذ شود، در آن صورت ادراک کلي و ها و پويانماييها، کارتونها از بازيآن
آيد، يداري براي کودک پديد مجهان سرمايههاي تبليغاتي هاي ساخته و پرداخته نهادگشتالتي که از الگو

اربي، برتز، هايي مانند بمداري است که متکاي نظري طرح الگوادراکي منطبق بر فلسفه اومانيستي و لذّت
 ها است.السا و مانند آن

حکايت از آن دارد که بسياري از کودکان در جريان  81نسل دهه هاي انجام شده با کودکان مصاحبه
رفته، شان قرار گهاي مورد عالقهها، تحت تأثير الگوها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتوناز بازيکاربري 

القه هاي مورد عهاي الگوکنند. به عنوان نمونه، بعضي از کودکان از تکرار ديالوگبر همان مبنا عمل مي
د ادن نام خويش به نام الگوي مورگرفته تا انتخاب نام الگوي مزبور براي فرزند خود در آينده، تغيير د

ويي هر چه جعالقه، تمايل به زندگي کردن نزد الگويي که دوست دارند و حتي تغيير جنسيت براي تشبه
کوشند تا به تحقق خواست اند و ميتر به الگوي مطلوب خود را در دستور کار خويش قرار دادهبيش

 خويش نايل آيند.
اند که به صراحت اعالن شان قرار گرفتههاي مورد عالقهثير الگوبرخي از کودکان هم چنان تحت تأ

هاي مورد عالقه خويش زندگي دارند، دوست دارند به جاي زندگي در کنار پدر و مادرشان، در کنار الگومي
 رود.مار ميها به شها و اثرات تعيين کننده آنکنند که اين مسأله بيانگر عمق اثرپذيري کودکان از الگو
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 داري، پس از آن که موردهاي تبليغاتي جهان سرمايههاي پردازش شده توسط نهادز سوي ديگر الگوا
واهند بود، اي براي آنان ختوجه کودکان کاربر قرار گرفتند، حاوي القائات مستقيم و غيرمستقيم گسترده

ي ن محدود در لذّات مادبيني مادي و ديد اومانيستي است که هدف آالقائات اخير عمدتاً مبتني بر جهان
 تر اين لذّات براي آدميان است.افراد و ارتقاي هر چه بيش

هاي گرايي افراطي و به فراموشي سپردن وظايف خانوادگي و اجتماعي فرد، تأکيد بر ويژگيفرد
يي در دختران گراگرايي و تجملهاي جذابيت فيزيکي، مصرفقلدرمنشي و اقتدارطلبي در پسران و ويژگي

هاي هاي ساخته و پرداخته نهادعمده کردن روابط شهوي بين دو جنس، از اهم مواردي است که الگوو 
مايش ها را از خود به نهاي غربي آنها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونداري در بازيتبليغاتي سرمايه

ريج نهادينه شده، در برخورد گذارند. چارچوب اخير، در گذر زمان در ذهن کاربران اين محصوالت به تدمي
کنند، به اين معنا که چارچوب اخير از سويي در با هر مسأله جديدي، به صورت چارچوب معيار عمل مي

ه بيني اومانيستي کجهت حل مسايل جديد فرارو و از سوي ديگر در جهت تحکيم بيش از پيش جهان
 کنند.داند، عمل ميجهان را مبتني بر لذّات انساني مي

ها و هاي ديجيتالي، کارتونگرايي در کاربران خردسال بازيمداري و لذّتمشي لذّتا تثبيت خطب
، کودک را از شکل گرفته ها، به تدريج نظام ارزشي آنان مبتني بر همين سبک مبتني بر لذّتپويانمايي

اردي مانند ترويج گفته، موسازد. خطوط اساسي نظام ارزشي پيشنظام ارزشي ديني و خدامدار دور مي
رايي و عمده گگرايي، تجملهاي تهورآميز و قلدرمآبانه، جذابيت فيزيکي، مصرففردگرايي افراطي، رفتار

دار مشدن روابط دو جنس در بعد شهوي است که مخاطبان خود را مستقيماً به سمت و سوي انديشه لذّت
 دهد.سوق مي

ر بر اين معنا ناظ« هاي فرهنگي جديدي با فعاليتهاي فرهنگي سنتجايگزيني نسبي فعاليت»عنوان 
ت در هاي ارتباطي پيشرفته به شدهاي سنتي کودکان ايراني در برخورد آنان با فناوريفعاليتاست که 

 حال رنگ باختن است.
ودکان هاي کهاي فرهنگي سنتي )که در سطح کودکان به طور عمده معطوف به بازيبررسي فعاليت
هايي سوق داده آن دارد که در سوابق فرهنگي ايران، کودکان به سمت و سوي بازي است(، حکايت از

 هاي حرکتي وها و ارتقاي مهارتشدند که در عين آن که به تخليه انرژي آنان، پرنشاط ساختن آنمي
رايي، گاي در جهت جمعانجاميد، در عمل حاوي القائات گستردهعضالني و تمرکز ذهني آنان مي -عصبي

 تعاون، همياري و نوعدوستي کودکان بود.
ربي به هاي غها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبررسي تطبيقي اهداف فرهنگي که از طريق بازي

با  هاي سنتيگردد، حکايت از آن دارد که القائات فرهنگي بازيهاي اخير ارايه ميکودکان کاربر محتوا
هاي زيادي با هم دارند. به اين معنا که گذشته از آن که بازيهاي ديجيتالي جديد تفاوت بسيار بازي

شوند و غالباً فاقد شادي، نشاط، شادابي و تخيله انرژي هستند که ديجيتالي در جهان واقعي محقق نمي
گرايي فرهنگ ايران(، ها مروج فردگرايي )در برابر جمعهاي سنتي وجود داشت، اين بازيدر بازي
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هاي سنتي القا ين حال پرخاشگري )در برابر نوعدوستي و همياري که در بازيگرايي و در علذّت
ک زندگي مداري( و سبهاي سنتي به دينتوجهي و نفي ضمني دين )در برابر تشويق بازيگردند(، بيمي
ا هاي سنتي القمدار)در برابر سبک زندگي ساده زيست و کم مصرف که توسط بازيقيد و لذّتبي
 ستند.گردند( همي

، موارد هاي آن سوي آبها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونگذشته از القائات متفاوت فرهنگي بازي
ها، تنوع موضوعي، آميخته کردن تخليل و واقع در يکديگر، اخير به دليل گرافيک و پردازش جذاب آن

 هاي آينده و درماشين ها وها، سالحپاسخ نسبي به کنجکاوي کودکان با طرح مواردي نظير فناوري
ا ها، بها و البسه و وسايل آنهاي مطرح شده در اذهان کاربران با ارايه اسباب بازينهايت تعميق الگو

 هاي سنتي تفاوت دارند. بازي

در جامعه، شواهد متعددي دال بر تغيير  81نسل دهه ها و عاليق فرهنگي کودکان در بررسي رفتار
 ترينگردد. يکي از مهمهاي جديدي در کودکان مالحظه ميگزيني ارزشگفته و جايهاي پيشارزش

داليل اين امر، کوتاهي و تعلل مسووالن فرهنگي جامعه در جهت بسترسازي بيش از پيش براي اوقات 
اي گستر شدن فضهاي ارزشي بومي است، دليل مهم ديگر اين امر، سايهگيريفراغت کودکان با جهت

هاي جذاب خويش اذهان کودکان )و نوجوانان، جوانان و ديگر اقشار اجتماعي( ليدمجازي است که با تو
هاي هاي مسووالن فرهنگي داخل و تالش وافر نهادرا معطوف به خود کرده است و ماحصل کم کاري

هاي هاي فرهنگي با صبغه غربي جاي فعاليتتبليغاتي غرب بدانجا انجاميده است که در عمل فعاليت
 گيرند.اي بومي برخوردار بودند را گرفته و مينتي را که از صبغهفرهنگي س

اولياي کودکان و مسووالن مهد )و پيش دبستاني( کودکان، از ديگر عواملي هستند که روند اخير را 
هاي کاربري از بخشد، زيرا غالب آنان بدون داشتن ديد و تحليل مناسب از فراز و فرودتسريع مي

گردد، در عمل کودکان را به سمت ها عرضه ميي جديدي و محتوياتي که توسط آنهاي ارتباطفناوري
دهند که اين هاي آن سوي آب، سوق ميها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونو سوي کاربري از بازي

 هاي فرهنگي جديد است.هاي فرهنگي بومي با فعاليتمسأله، متضمن جايگزيني فعاليت
هاي جديد بهره هستند، فناوريخي از اوليا که از حداقل ديد الزم در تربيت فرزند بيبه تعبير ديگر، بر

دون دهند تا وي برا به مثابه يک پرستار الکترونيکي ديده، شخصاً فرزند خود را به سمت آن ارجاع مي
 ها شود. در اين ميان اولياي ديگري هم هستند که به دليلسروصداي اضافي، سرگرم بازي با آن

ها محدوديت امکانات و زندگي در يک آپارتمان کوچک، به اجبار براي متوقف کردن اعتراض همسايه
 دهند.هاي ديجيتالي سوق ميبه سروصداي بازي کودک، وي را به سمت انجام بازي

و  برنامگيها( هم به دليل محدوديت امکانات، بيها )و پيش دبستانيمسووالن برخي از مهدکودک
يد تربيتي حداقل، کودکان مهد يا پيش دبستاني خودشان را شخصاً به سمت سرگرم شدن با نداشتن د

هاي هاي تبليغاتي غربي ارجاع داده، براي ساعتهاي تهيه شده توسط نهادها و پويانماييها، کارتونبازي
 .کننددار غربي مشغول و سرگرم ميهاي جهتها و پويانماييها را با کارتونزياد آن
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گردد، مواردي مانند تهيه برخي از ظواهر فرهنگي که در کودکان کاربر فضاي مجازي مالحظه مي
هاي اخير در معرض ديد و استفاده ديگران( عکس و فيلم، تهيه دابسمش و خوانندگي )و نهادن توليد

يق خود را در عال هاي مورد استفاده کودکانها و پويانماييها، کارتونهست. مضاف بر اين، انعکاس بازي
تخيلي،  -هاي علميدهند. مواردي مانند بازيهاي کودکان کاربر فضاي مجازي نشان ميو رفتار

ي، اهاي پرخشونت و مبارزههاي پرنسسي، بازيها، انجام بازيهاي زيست محيطي، نجات گروگانبازي
قه به رقص و رفتن به مسابقات سرعت، گيتار بازي، تهيه دابسمش، زامبي بازي، جادو بازي، عال

و  گرايي، ازدواج بازيهاي رقص و باله، عالقه به آرايش بازي، استقبال از مدگرايي مفرط و برهنهکالس
هاي غربي مانند جشن کريسمس و هالووين، از جمله مصاديقي هستند که بعضاً در رفتار استقبال از سنت

 ند.شوکودکان پيش دبستاني کاربر فضاي مجازي مالحظه مي
 ها عرصه مناسبي براي انتقالتوان بيان داشت، بازيبندي اجمالي ميبه تعبير ديگر در يک جمع

هاي هاي سنتي کودکان ايراني با بازيجايي بازيها و مفاهيم فرهنگي به کودکان هستند و با جابهارزش
در فضاي واقعي را ترک هاي خودشان ها نه تنها بازيهاي خارجي، آنديجيتالي، پويانمايي و کارتون

گرايي، تعاون و همياري، نشاط و اميد و اخالق ها نظير جمعهاي مندرج در اين بازياند، بلکه ارزشکرده
 اند. هايي خنثي و غربزده، نظير آداب و رسوم غربي، عوض کردهرا نيز تا حدود زيادي با ارزش

 هاي قابل توجه فضاي مجازياز جذابيتناظر بر يکي « هاي فرهنگي کاربرانپذيرش توليد»عنوان 

قرار گرفته است.  81نسل دهه است که مورد توجه بسياري از کاربران فضاي مجازي از جمله کودکان 
کاربران فضاي مجازي که ممکن است از افراد خردسال گرفته تا نوجوان، جوان، ميانسال و پير باشند، 

متن گرفته تا تهيه عکس، کليپ، فيلم، خوانندگي، دابسمش  هاي خود را از گذاشتنتوانند انواع توليدمي
و مانند آن، در امکانات در نظر گرفته شده فضاي مجازي درج کرده و بگذارند و مخاطبان آثار اخير، يا 

 ها اظهار نظر کرده و يا از آن موارد استفاده مورد نظر خود را ببرند.در مورد آن
اند داشتند، از حدود سه سالگي شروع به گرفتن عکس کردهيبعضي از کودکان مصاحبه شده بيان م

هاي اجتماعي )نظير اينستاگرام( به معرض ديد هاي بعد، تصاوير تهيه شده خودشان را در شبکهو در سال
 اند.ديگران نهاده

داشتند که آنان با کاربري از تبلت يا گوشي خودشان يا برخي از کودکان مصاحبه شده اظهار مي
و  شان يا طبيعتهايشان، گربههاي خود، عروسکليايشان، دست به تهيه عکس و تصوير از ماشيناو

زنند و با کمک اوليا، اين تصاوير را در معرض نمايش دوستان و آشنايانشان در فضاي مجازي مانند آن مي
الي آنان قيت احتمگذارند. در کنار کاربري مثبت اخير، عالقه کودکان به عکاسي افزايش يافته، خالمي

 در اين جهت شکوفا خواهد شد.

 هايي کهکاربر فضاي مجازي از سويي به دليل آن که توسط برخي از بازي 81نسل دهه کودکان 
اوير گردند. از سوي ديگر به دليل گرمي بازاري که تصکاربر آن هستند، به تهيه عکس سلفي تشويق مي

ت، بعضاً متمايل به تهيه عکس يهويي از خودشان هستند و ساالن پديد آورده اسسلفي در جامعه بزرگ
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کوشند تا تصوير خويش را به معرض ديد ديگران قرار دهند. اما شواهد ميداني به دنبال اين امر مي
هاي فرهنگي فضاي مجازي با طرح امکان پذيرش توليد اگر چهگردآوري شده داللت بر آن دارند که 

آورده است، اما با کنار نهادن هاي فرهنگي آنان پديد اي عرضه توليدکاربران، فضاي قابل توجهي بر
برخي از فوايد جزئي اين اقدام براي کودکان، فرصت اخير در غالب موارد براي کودکان کاربر فضاي 

 هاي رواني و اجتماعي است.مجازي مثبت نبوده، متضمن برخي از آسيب
 اب مورد بحث قرار گرفته است.عنوان ديگري است که در کت« گسستگي فرهنگي»

، داللت بر آن دارد که به 81نسل دهه هاي ميداني انجام شده در سطح کودکان خردسال بررسي
ا ههاي داخلي، تنگ کرده و آنهاي اجتماعي و ماهواره عرصه را بر رسانهشکل تدريجي، اينترنت، شبکه

 کنند.را از صحنه خارج مي
 هاي داخلي و کالن نظام ذي سهم هستند.ن، اوليا، کودکان، رسانهدر وقوع اين رخداد ناميمو

هاي کلي نظام از سويي و مواردي مشيکاهش سرمايه اجتماعي و روي گرداني برخي از مردم از خط
اخلي هاي دهاي جناحي رسانه ملي از سوي ديگر، سبب روي گرداني برخي از اوليا از رسانهمانند برخورد

ه جاي کند، غالباً بها نيز که در کنار آنان از رسانه استفاده ميو به همين سبب فرزند آنگرديده است )
ي اههاي ماهوارهاي خارجي و سريالهاي بومي باشد، کاربر شبکهآن که کاربر رسانه داخلي و کارتون

هاي رنامهنه ملي روي بگذاري اندک رساگرديده است(. به همين ترتيب، برخي از داليل ديگر نظير سرمايه
هاي ملي جذاب و مطلوب طبع، ضعف محتوايي کودکان )و نوجوانان و جوانان(، ناتواني در طرح الگو

 هاي ايراني وهاي داخلي، کم آب و رنگ بودن کارتونهاي کودکان، تنوع موضوعي اندک برنامهبرنامه
تر از ماعي و ماهواره در نزد کودکان پر جلوههاي اجتاند که اينترنت، شبکهها، سبب شدهمانند آن

 هاي داخلي ظاهر شوند.رسانه
اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته است که مردساالري « استقبال از فرهنگ فمينيستي»در عنوان 

الکترونيکي از سويي و تأکيد بر اندام و جذابيت جنسي زن از سوي ديگر در فضاي مجازي، برخي از زنان 
 شمندان جامعه بشري( را بر آن داشته است تا به مقابله با جريان اخير بپردازند.)و اندي

اي هاند با طرح مضاميني متفاوت از آنچه به طور معمول در بازيها به سهم خود کوشيدهفمينيست
ا ها، يشود، به زن هويت جديدي ببخشند، از اين رو طرح قهرمانان زن در بازيالکترونيکي ديده مي

ني که در جريان مبارزه با مردان، قادر به شکستن کمر مردان هستند يا با به دست گرفتن يک سالح کسا
 .اندورزند، )به زعم خويش( سعي در دفاع از زنان کردهمخوف، به انهدام آنچه فرارويشان است، اقدام مي

اي هزن در بازي در عنوان حاضر پس از بررسي برخي از شواهد ميداني، خاطرنشان شده است که طرح
مندي است، ها در حد و شأن مرد )و نه يک جنس دست دوم( امر ارزشها و پويانماييديجيتال، کارتون

هايي که بعضاً به شکل به همين ترتيب طرح زن به عنوان يک قهرمان و منجي يا طرح وي در حرفه
ير هاي افراطي و راديکال، تحقستنمايد، اما آنجا که فمينيسنتي در انحصار مردان بوده است، مفيد مي

و لِه کردن مردان را مورد تأکيد قرار داده يا حتي همبستر شدن با وي را، به خدمت دشمن درآمدن تفسير 
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کنند، بالطبع اين موارد آثار سويي در مخاطبان خواهد گرايي زنان دفاع ميجنسنگاري و همکرده، از هرزه
 داشت. 

، به اين واقعيت اشاره داشت، با وجود آن که در غرب داعيه «کترونيکيپذيرش مردساالري ال»عنوان 
 هايهاي تبليغاتي موجود در غرب، در جريان توليد بازيبرابري دو جنس وجود دارد، اما عمده دستگاه

هاي خودشان، با به دست فراموشي سپردن شعار برابري دو جنس، ضمن ها و پويانماييديجيتالي، کارتون
االري الکترونيکي، باز هم زنان را به صورت جنس دست دوم و جنسي که تنها در پناه حمايت طرح مردس

 سازند.مي توانند حق حيات و بقا داشته باشند، مطرحمي مردان
 «تعميق شکاف و گسست بين نسلي»عنوان پراهميت ديگري که در کتاب مورد بحث قرار گرفته، 

شناسي و وم نسل، از جمله مفاهيم جديدي است که در جامعهمفهاست. در عنوان اخير بيان شد که 
 شناسي اجتماعي توجه زيادي را به خود معطوف کرده است. روان

 شوند. اهميت مفهوم نسل به ايناند، يک نسل ناميده ميافرادي که در يک مقطع زماني به دنيا آمده
اصي عي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي خدليل است که افراد يک نسل، تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتما

ساني برخوردار کهاي نسبتاً ييابند و از نگرشاند، به همين سبب شباهتي نسبي به يکديگر ميقرار گرفته
 لي را داشت.هاي نستوان انتظار برخي از تفاوتگردند، بنابراين با تغيير شرايط اخير در نسل بعد، ميمي

سال در نظر گرفته شده است، اما بسته به سرعت تحوالت اجتماعي،  41معادل  چه يک نسل غالباً اگر
سال نيز  01يا  05به تواند از ديد متون نظري موجود در ادبيات مناسبات نسلي، ميمدت زمان مزبور 

 تقليل پيدا کند.
هاي لاي بين نسهاي گستردههاي پس از انقالب، حکايت از آن دارد که تفاوتبررسي تطبيقي نسل

هاي ارتباطي جديد، با گذشت زمان در اين ميان وجود دارد و نقش فناوري 81و  91، 11، 41هاي ههد
توان بيان داشت، نسل مي 81شناسي اجتماعي نسل دهه تر شده است. در توصيف روانتر و واضحپررنگ

نسل اخير رند، سال دا 4اند و در حال حاضر حداکثر متولد شده 81، يعني کودکاني که در دهه 81دهه 
د که انشناختي خاصي برخوردار شدهتحت تأثير برخي از عوامل داخلي و خاصه خارجي، از مختصات روان

 برخي از اهم اين موارد به قرار زيرند:
 هاي ارتباطي پيشرفته،اثرگذاري گسترده فناوري

آب(  هاي آن سوياييها و پويانمهاي ديجيتالي، کارتوناثرگذاري عميق الگوهاي غربي )توسط بازي
 بر روي کودکان،

 پذيري کودکان،کاهش تأثير خانواده در جريان جامعه
 پذيري کودکان،کاهش تأثير نهادهاي فرهنگي جامعه در جريان جامعه

 سياسي جامعه،  -اثرات تحوالت اقتصادي
 تحول نسبي زيستي کودکان،

 شناختي کودکان،تحول نسبي روان



 81هاي رواني، فرهنگي و اجتماعي نسل دهه بررسي تحول / 292

 کودکان. و تحوالت ارزشي و هنجاري
سال جامعه وجود تر و بزرگهاي جواناگر چه عوامل متعددي در گسست نسلي پديد آمده بين نسل

ترين علل ايجاد و تعميق گسست نسلي بين هاي ارتباطي جديد، از جمله مهمدارد، اما کاربري از فناوري
رسد با آمده، به نظر مي ساالن جامعه به شمار( با بزرگ11و  91هاي هاي دهه)و نسل 81نسل دهه 

در  ها به شکل مشهودتريهاي ارتباطي جديد در جامعه، اثرات آنسايه گستر شدن بيش از پيش فناوري
 روابط خانوادگي و اجتماعي منعکس گردد.

، تحت تأثير برخي 81معطوف به اين مسأله بود که نسل دهه « 81تحول ارزشي نسل دهه »عنوان 
 شناسي اجتماعيفرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عقيدتي، از روان از عوامل زيستي، رواني،

به  81متفاوتي برخوردار است که شناخت آن از اهميت تامي برخوردار است. به اين معنا که نسل دهه 
هايي مانند ارتقاي نقد اجتماعي، ارزش ديدن هنجارشکني و احساس اعتبار دليل برخورداري از ويژگي

ايد نمايد. از اين رو بتر در جريان هنجارشکني و موارد مشابه ديگر، نسلي ناشناخته مياجتماعي بيش
براي هدايت و تعامل مناسب با آن، در درجه نخست اين نسل را به درستي شناخت و در درجه بعد، با 

ن هاي آن، خود به خود از تهديدهاي آ، با دامن زدن به فرصت81شناخت فراز و فرودهاي نسل دهه 
 کاست.

عنوان « اي کودکان از يکديگرهاي فني، اطالعاتي، ابزاري، آموزشي، حفاظتي و مشاورهحمايت»
د آمده در پي گسست نسلي پديبعدي بود که در کتاب مورد توجه قرار گرفت. در اين عنوان بيان گرديد، 

رين تترتيب، يکي از مهم اند و به ايندر جامعه، کودکان در برابر اوليا به حمايت از يکديگر دست زده
 هايتوان در زمينههاي اخير را مياند. حمايتگذاردههاي تعامل خويش با يکديگر را به نمايش جلوه

ي اي و ابزارها، ابعاد آموزشي، فني، حفاظتي، مشاورهها و پويانماييها، کارتوناطالعاتي و تبادل بازي
 مالحظه کرد.

 کوشند پس از دريافت اطالعاتن حمايت اطالعاتي از يکديگر، ميکودکان پيش دبستاني در جريا
ل هاي محها، اين اطالعات را در اختيار دوستان مهدکودک، پيش دبستاني، بچهجديد از دنياي فناوري

 يا کودکان آشنايان و اطرافيانشان بگذارند.

کوشند تا با ارايه مي هايي که از يکديگر دارند،در فراز ديگري از حمايت 81نسل دهه کودکان 
ها تجربيات خود به دوستانشان، به آنان کمک کنند تا برمشکالت فرارويشان در جهت کاربري از فناوري

 ها، فايق آيند.يا محتواي عرضه شده توسط فناوري
ر تبرخي از کودکان پس از وقوف يافتن به برخي از اطالعات فني مورد نياز در زمينه کاربري گسترده

دهند و به آنان هاي ارتباطي جديد، اطالعات خود را به رايگان در اختيار دوستانشان قرار مياورياز فن
 کنند تا مشکالت فني پيش آمده براي خودشان را حل کنند.کمک مي
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داشتند که آنان دست به حمايت حفاظتي هايشان بيان ميدر مصاحبه 81نسل دهه تعدادي از کودکان 
 هاي دور زدن اولياي خودشانهکوشند تا به دوستانشان راو در جريان اين حمايت ميزنند از يکديگر مي

 و اولياي مهدکودک و پيش دبستان را بياموزند.

از همديگر به  81نسل دهه هايي است که کودکان اي، قسمت ديگري از حمايتهاي مشاورهحمايت
ه دهند کخي از راهکارها، به دوستانشان ياد ميآورند. کودکان در جريان اين حمايت، با ارايه برعمل مي

 ها را براي خودشان حل کنند.چگونه مسايل و مشکالت پيش آمده در جريان کاربري از فناوري
ه داشتند که آنان به لحاظ ابزاري بسرانجام بعضي از کودکان پيش دبستاني مصاحبه شده، اظهار مي

الً اگر اولياي دوستشان، براي وي تبلت يا گوشي همراه رسانند و مثدوستانشان کمک کرده و ياري مي
وشي يا هاي گدهند تا او نيز از بازيخرد، آنان گوشي يا تبلت خود را براي مدتي به دوستانشان مينمي

 تبلت منتفع شده، استفاده کنند.
وي و از س اي که از آن برخوردارندهاي گستردههاي ارتباطي جديد از سويي به دليل جذابيتفناوري

ات گذارند، موجد برخي از تبعديگر به سبب القائات ارزشي گسترده و فوق تصوري که از خود بر جا مي
اند. به اين معنا که در برابر گرديده« گيري مهدهاي پنهان در بطن مهدهاي رسميشکل»جانبي، مانند 

ا و ههاي ديجيتال، کارتونبازياولياي تربيتي و آموزشي مهد کودک که به دليل القائات گسترده 
ي مورد استفاده کودکان، در صدد محدود کردن ورود تبلت و تلفن همراه به مهد کودک هاپويانمايي

ي عرضه اهها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازيهاي گسترده هستند، کودکاني که فريفته جذابيت
ن مهد کودک و آوردن تبلت يا تلفن همراه کوشند با دور زدن مسووالها هستند، ميشده توسط فناوري

هاي خود در مهد زده و يا اساساً وقتشان را صرف بحث درباره خويش به مهد، دست به مبادله بازي
به  اند، کنند. به اين معنا که کودکان بايي که کاربر آن بودههاها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي

اولياي مهد شروع به صحبت کردن در مورد ضرورت تهيه تبلت و دست آوردن هر فرصتي، در غياب 
هاي آن براي هاي جديد ديجيتالي و فراز و فرودهمراه شخصي کرده، يا دست به معرفي بازي تلفن

دهند همراه خود به وسايل دوستانشان انتقال مي را از تبلت و تلفنهاي جديد زنند و يا بازييکديگر مي
هاي اجتماعي کرده، مشکالت فني يکديگر را براي کاربري را تشويق به عضويت در شبکهو يا يکديگر 

 کنند.از فضاي مجازي، حل مي
 -هاي رواني و فرهنگيرسد مجموعه عناوين ذکر شده، بتوانند دورنماي روشني از تحولبه نظر مي

 را به دست بدهند. 81اجتماعي کودکان پيش دبستان نسل دهه 
گونه که در مقدمه اين مجموعه در باب ي اجمالي آن چه گذشت، بايد بيان داشت، همانبنددر جمع

هاي نسلي مسأله مهمي هست که بايد به آن توجه الزم را معطوف نسل و مناسبات نسلي آمد، تحول
 داشت.

د وانتهاي ميداني انجام شده در محيط ايران، حکايت از آن دارد که سرعت تحوالت نسلي ميبررسي
سال  5اند، به عنوان مثال، نگارنده وقتي حدود تر از چيزي باشد که در متون نظري مطرح شدهسريع
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آموزان دبستاني مصاحبه داشته باشند، خواست تا آنان با دانشپيش از دانشجويان کارشناسي خود مي
ساله، به صراحت به  02-04آموزان دبستاني وگو با دانشساله اخير، پس از گفت 09برخي از دانشجويان 

 ها دارند، نيستند.ساله فاصله سني با آن 5دادند که قادر به فهم افرادي که فقط وي گزارش مي
س ها در اتوبودادند که وقتي مثالً آنسال پيش، برخي از دانشجويان نگارنده گزارش مي 4قريب به 
هايي بر ساله حرف 00کردند که نوجوانان اند، در عمل مشاهده ميساله همراه بوده 04و  00با نوجوانان 

 کردند!ساله با شنيدن مضامين مزبور، اظهار عدم فهم آنان را مي 04آورند که نوجوانان زبان مي
هاي را زده سال 4اي، کودک ساله در محله 9يک سال پيش هم نگارنده شاهد بود که وقتي کودکان 

داشتند که ما در محله از فرزندش برآمده بود، اظهار مي خواهيبودند، در پاسخ به مادر وي که به حق
ها را ببيند که ما براي جلوگيري خواست آنبوديم، اما بچه شما هم مي« خفن»هاي مشغول ديدن عکس

 از ديدن اين تصاوير، او را زديم تا پيش ما نيايد، چون او هنوز بچه است!
رف اند که به صدکان پيش دبستاني برخورد کردهنگارنده و دانشجويانش در موارد متعددي با کو

وع کاربري يا شر« خفن»کاربري زياد از تبلت )يا تلفن همراه( يا کاربري از ادبيات )به اصطالح خودشان ( 
« بچه»گفته بودند، هاي پيشاز يک شبکه اجتماعي، دوستان پيش دبستاني خود را که فاقد کاربري

 ند.ادليل استفاده از موارد اخير، دوران بچگي خود را پشت سر نهادهکردن به خطاب کرده و احساس مي
هاي نسلي در ايران، نگارنده را بر آن داشت تا به تأمل در اين ارتباط بپردازد و با اهميت مسأله تحول

هستند، دست به ترسيم  11و  41هاي وجود آن که ادبيات موجود در اين ارتباط تنها معطوف به دهه
)منطبق با سن  91)منطبق با سن پيش دبستان در اين تحقيق(، دهه  81هاي دهه سلي نسلمختصات ن

 )منطبق با سن دبيرستان در اين تحقيق( بزند. 11کودکان دبستاني در اين پژوهش( و دهه 
 پرداخته است. 81جلدي حاضر به بررسي نسل دهه  9مجموعه 

اجتماعي اين نسل متأثر از موارد زيادي است شناسي ، روان81هاي شديد نسل دهه در تبيين تحول
 ها ياد شده است، اما برخي از اهم اين موارد به قرار زير هستند:که در مجموعه حاضر بعضاً از آن
 تحول نسبي زيستي کودکان،

 شناختي کودکان،تحول نسبي روان
 هاي ارتباطي پيشرفته،اثرگذاري گسترده فناوري

آب(  هاي آن سويها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونبي )توسط بازيهاي غراثرگذاري عميق الگو
 بر روي کودکان،

 پذيري کودکان،تحول در روند جامعه
 هاي هويتي کودکان،تحول

 کاهش تأثير خانواده در کودکان،
 هاي نسلي )گسست نسلي(،بروز تحول

 اثرات تحوالت فرهنگي، اقتصادي، سياسي، عقيدتي داخلي، 
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 اس حقارت و کاهش عِرق ملي،احس
 هاي غيررسمي،اثرپذيري از آموزش

 اثرات تحوالت فرهنگي، اقتصادي، سياسي، عقيدتي خارجي، 
 تحوالت ارزشي و هنجاري کودکان.

 بندي نهايي بحث پرداخته خواهد شد.گفته و جمعدر ادامه به اجمال به توضيح موارد پيش
 تحول نسبي زيستي کودکان

اي ههاي زيستي کودکان، يکي از موارد مهمي است که در تبيين تحولي از ويژگيتحول نسبي برخ
بايد به آن توجه داشت. به اين معنا که عوامل متعددي نظير مصرف غذاهاي پر  81نسلي نسل دهه 

ي هاي محيطکالري، بهبود بهداشت، آلودگي هوا، چاق شدن کودکان )در اثر کم تحرکي آنان(، تحريک
ن بخشند. در اين ميان کاربري نامناسب کودکاموارد ديگر، بلوغ زيستي کودکان را تسريع مي و برخي از

هاي موجود در فضاي مجازي از سويي مانع از تحرک کافي ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتوناز بازي
اي نامناسب، آورند و از سوي ديگر مضامين و محتواهکودکان شده، اسباب چاق شدن آنان را فراهم مي

 آورند.اسباب تحريک کودکان و در نتيجه تسريع بلوغ آنان را فراهم مي
لوغ نگار، بها داللت بر آن دارد که با افزايش کاربري از ادبيات هرزهنتايج حاصل از برخي از آزمايش 

 جمعيت مورد بررسي، زودتر رخ داده است.
دوست جنس مخالف در کنار قهرمان بازي يا کارتون، ها، با طرح هاي ديجيتالي و کارتونبرخي از بازي

 رزند. وبه شکل غيرمستقيم بر ضرورت داشتن دوست جنس مخالف براي دختران و پسران کاربر تأکيد مي
ها، بلکه حتي در سطح هاي ديگري، عشق نه تنها در سطح انسانهاي ديجيتالي و کارتوندر بازي

ا هه، تبعات ديگر آن نظير روابط جسماني و بارداري نيز در اين بازيشود، و در ادامها هم مطرح ميحيوان
هاي ديگر، از روابط جسماني دو جنس به شود. در برخي از بازيبراي کودکان کاربر به نمايش نهاده مي

يدن زيباي آميز )نظير بوسشکلي معمول و متعارف )نظير رقصيدن سيندرال با شاهزاده( يا به شکلي قداست
ن ها مضاميها و کارتونانجامد( ياد شده است. سرانجام در بعضي از بازيکه به بيدار شدن وي ميخفته 

( فضاي گراييجنسجنسي به صراحت مطرح شده، با ترسيم روابط متعارف و غير متعارف جنسي )نظير هم

ا تحريک را به شدت تحت تأثير خود قرار داده، به شدت آنان ر 81نسل دهه ذهني کودکان خردسال 
اي هکنند. مجموعه موارد پيش گفته، به عالوه بهبود تغذيه و بهداشت کودکان خردسال، افزايش آلودگيمي

و بخشيده، سبب شده است سن بلوغ در هر دها، بلوغ زيستي کودکان را تسريع زيست محيطي و مانند آن
 رخ دهد.آموزان ايراني در مقطع دبستان جنس کاهش يافته بلوغ برخي از دانش

داشت، در حال حاضر اطالعات جنسي کودکان يکي از مربيان مهد کودک در مصاحبه خودش بيان مي
هاي رسد که اين مسأله را بايد در افزايش کاربري آنان از فناوريخيلي باالتر از چند سال پيش به نظر مي

 جديد ديد.
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راي آموزش مراکز خصوصي بدن ها طي چند سال قبل، بکرد، مهد کودک آناين مربي بيان مي
کوشيد، اما در حال حاضر با توجه شناس به مهد، در اين جهت ميدختران و پسران، با آوردن روان

شود که اطالعات آنان گردد، مشخص ميگاه در سطح کودکان مهد رد و بدل ميهايي که گاه و بيحرف
ري را تبدن بوده، موارد )جنسي( پيشرفتهتر از شناخت مراکز خصوصي در سن پيش دبستان بسيار وسيع

 سازند.بين خودشان مطرح مي

 شناختی كودكانتحول نسبی روان

رخ داده است، از ديگر  81شناختي که کودکان نسل دهه هاي روانتحول نسبي برخي از ويژگي
 شده است. نقش واقع مؤثر و ذي 81شناسي اجتماعي نسل دهه گيري روانهايي است که در شکلمؤلفه

اي در باب آن وجود دارد. هتزلزل نسبي ديگرپيروي کودک مسأله مهمي است که شواهد گسترد
شود، وي متوجه مراجع ارزشي ديگر شده، بعضاً پيروي از کاهش ديگرپيروي کودک از اوليا سبب مي

 هاي متضاد و متعارض را پيشه خود کند.ارزش
هاي رواني هاي رواني، کاهش سن در برخي از اختاللاللاحساس حقارت مضاعف، بروز برخي از اخت

اني هاي جديد(، تهديد بهداشت رو)مانند اضطراب، احساس بدشکلي بدني، وابستگي و اعتياد به فناوري
مدار مسايل، از ديگر تبعات کژکاربري و کاربري مفرط کودکان و سوق يافتن کودک به سمت حل هيجان

 قابل مشاهده است.  81جديد است که بعضاً در سطح کودکان نسل دهه  هاي ارتباطياز فناوري
 هاي ارتباطي وهاي اجتماعي کودکان در اثر غرق شدن در کاربري از فناوريکاستي گرفتن تعامل

تر در بستر طبيعت و مواردي مانند کم 81فضاي مجازي هم سبب شده است که کودکان نسل دهه 
گران غربي مشخص نيست افرادي که در باشند و به زعم برخي از پژوهشهاي فيزيکي و جمعي بازي

 سالي خويش چگونه رفتار کرده و خواهند زيست. کنند، سرانجام در بزرگفضاي مجازي رشد مي
 هاي ارتباطي پيشرفتهاثرگذاري گسترده فناوري
به کاربري  81ن نسل دهه هاي ارتباطي جديد، اقشار قابل تأملي از کودکابا گسترش فراگير فناوري

باطي هاي ارتاثرگذاري فناورياند و اين مسأله فور، رايانه و ماهواره پرداختهاساز تبلت، تلفن همراه، پي
پيشرفته بر روي همه اقشار اجتماعي، خاصه کودکان، نوجوانان و جوانان را افزايش داده است. مضاف 

يز کاهش ها نپيش دبستاني، سن کاربري آنان از فناوريها در کودکان در عين گسترش فناورياين که 
 يافته است.

از  تر فرزندانسان نبوده، کاربري بيشها، در سطح فرزندان و اوليا يکجذابيت کاربري از فناوري
 افزايد.ها، بر عمق شکاف نسلي موجود بين کودکان و اوليا ميفناوري

ها براي اقشار مختلف فناوري هايي که درها و سرگرميازيها و تنوع بفناوري هاي کاربري ازجذابيت
 هايشود کودکان از آغاز زندگي متوجه جذابيتاز جمله کودکان خردسال تدارک ديده شده است، سبب مي

هاي ميداني گروه پژوهش حکايت از آن ها داشته باشند. بررسيها شده، تمايل به کاربري از آنفناوري
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سالگي کودک، اوليا با پخش آهنگ يا فيلم براي کودکشان، نقش فعالي در  2تا حدود  دارد که اگر چه
سالگي به شکل معنادارتري با تبلت يا  2فناوري دارند، اما به تدريج کودکان از سن  کاربري فرزندشان از

لگي کودکاني که سا 2دهند. در اواخر هاي ساده را شخصاً انجام ميتلفن همراه رابطه برقرار کرده، بازي
ها بروند، کنند، ممکن است بتوانند با گوشي عکس بگيرند. به گالري عکسبا تلفن همراه اوليا بازي مي

لت هاي مشابه را از تلفن همراه و تببه تلفن پاسخ داده و تماس معنادار با ديگران برقرار کنند و کاربري
 داشته باشند.

ده، يابد و آنان با دانلود بازي آشنا شتري ميها عمق بيشرياز سن سه سالگي ارتباط کودکان با فناو
هاي بعد کودکان از کارآيي ارسال اطالعات )از کنند. به همين ترتيب در سالبراي خود بازي دانلود مي

هاي اجتماعي و برقراري ارتباط معنادار با هايي نظير شير ايت(، رمزگذاري، ورود به شبکهطريق برنامه
 گردند.هاي اجتماعي )با ارسال استيکر يا صوت( برخوردار ميشبکه دوستان در
هاي انجام شده داللت بر آن دارد که با وجود عدم توانايي نگارش کودکان پيش دبستان، بررسي

ها در جريان کاربري از تبلت يا گوشي همراه کودکان ممکن است براي حل مشکالت فني که براي آن
شات از مراحل رفع اشکال پيش آمده و ارسال آن براي يکديگر، اطالعات کرينآيد، با تهيه اسپيش مي

 الزم را در اختيار دوستانشان قرار داده، به اين ترتيب مشکل فني آنان را حل کنند.
هاي ارتباطي دارند، در صورت مواجهه کودکان پيش دبستاني که عالقه وافري به کاربري از فناوري

ها، ممکن است با اتکا به تک فرزند بودن و در واقع در کاربري از فناوريبا ممانعت اوليايشان 
فرزندساالري که از آن برخوردارند، يا با اتکا به توان فني که از آن برخوردارند، دست به دور زدن اولياي 

 ها ادامه دهند.خويش بزنند و به کاربري گسترده خويش از فناوري

 روی كودكان های غربی بر تأثیر عمیق الگو

( بر هاي آن سوي آبها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونهاي غربي )توسط بازياثرگذاري عميق الگو
 بايد به آن توجه داشت. 81هاي عميق نسل دهه روي کودکان، از ديگر مواردي است که در تبيين تحول

يري شخصيتي خويش، نيازمند الگو گکودکان، نوجوانان، جوانان و همه اقشار اجتماعي در روند شکل
ردازي اي به مسأله الگوپهستند و از اين رو اوليا، اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي جامعه بايد توجه ويژه

 ها را فراروي اقشار مختلفهاي مختلف علمي، ورزشي، اخالقي، اجتماعي، عقيدتي و مانند آنداشته، الگو
نند، زيرا انتخاب يک الگو توسط يک کودک، نوجوان يا جوان، سبب )خاصه کودکان و نوجوانان( مطرح ک

 د.بيند، رقم بزنهاي ارزشي که در الگوي خويش ميشود، وي چگونه شدن خويش را برمبناي معيارمي
هاي انجام شده براي کودکان ايراني، حکايت از آن دارد که با وجود سوابق بررسي ميداني الگوپردازي

 توجهي زياديلگوهاي مختلف در طول تاريخ فرهنگي ايران، در حال حاضر در کنار بيدرخشان در طرح ا
توجهي به پردازش هنري، که در زمينه پردازش الگوها بري کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد، بي

ند اگذاري جدي در اين زمينه، در مجموع سبب شدهشناختي الگوها از سويي و عدم سرمايهعلمي و روان
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بسيار  داري، به شکليکه الگوهاي ايراني در مقايسه با الگوهاي پردازش شده نهادهاي تبليغاتي سرمايه
 کم فروغي ظاهر گردند.

هاي ميداني پژوهش حاضر، بيانگر تحوالت شديدي است که در گفته و دادههاي پيشبررسي يافته
 شته پديد آمده است.هاي مورد عالقه و پذيرش کودکان طي دو و نيم دهه گذالگو

هاي غربي يها و پويانمايهاي ديجيتالي، کارتونبه اين معنا که با سايه گستر شدن بيش از پيش بازي
اي مورد هتر الگواندک موارد مشابه در داخل، در حال حاضر شاهد هستيم که شايد بيشبر جامعه و توليد 

ها هاي ديجيتالي، کارتونکه از طريق بازيهاي خارجي هستند ، الگو81عالقه کودکان نسل دهه 
 اي به آنان ارايه شده است. هاي ماهوارهها و سريالها و فيلمپويانمايي

با گسترش و سيطره فضاي مجازي، معادالت قبلي اوليا، اولياي آموزشي و اولياي فرهنگي جامعه در 
هاي زمان با طرح و عرضه الگو، زيرا همزمينه طرح الگو براي فرزندان يا متربيان خويش بهم خورده است

بومي و فرهنگي براي کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه، فضاي مجازي اقدام به عرضه انبوهي از 
 هاي گذشتههاي غيربومي و غيرفرهنگي کرده است و کودکان، نوجوانان و جوانان، برخالف زمانالگو

ها را راهنماي خويش قرار داده، بر همان خويش بودند و آنهاي بومي و فرهنگي که عمدتاً متأثر از الگو
اي غرب، رو به استفاده از کردند، در غوغاي برتري رسانهنمودند، رفتار ميها راه مينهج و منوالي که آن

 ها به شدت افزايش پيدا کرده است. و ميزان کاربري آنان از اين الگو الگوهاي خارجي آورده
در  گذاري و کار علميي غربي در چشم و دل کودکان ايراني به تفاوت سرمايهپيشي گرفتن الگوها

 گردد.پردازش الگوها در ايران و غرب، بازمي
هاي عيني و ملموس، تحت تأثير ديد کودکاني که از تفکري عيني برخوردارند، در مواجهه با پديده

هاي گوپايان الالطبع اگر شاهد قدرت بيدهند و بها توجه خاصي نشان ميعيني خودشان، به اين پديده
ر قدرت آوري نظيهاي شگفتانگيز را با ويژگيهاي شگفتعيني )غربي( فرارويشان باشند، اين الگو

 پذيرند. پايان، جاودانگي و ناميرايي ميبي
العاده الگوهاي مطلوب هاي خارقمصاحبه شده، در کنار پذيرش ويژگي 81نسل دهه کودکان 

داري را گرفته و الگوهاي مورد عالقه هاي تبليغاتي نظام سرمايهدر غالب موارد پيام دستگاه طبعشان،
است  طبيعيبينند. از اين رو گر نظام امريکا هستند(، در نقش يک منجي ميخود را )که در واقع تداعي
ه حضرت ب هاي زندگي خويش گرفتار آمدند، به جاي توسل و تمسک جستنکه وقتي کودکان در تنگنا

 ببينند.  کارتوني مورد عالقه خود شده، بعضاً آنان را ملجاء و پناه خويش –هاي عروسکيحق، متوجه الگو
کارتوني ارايه شده توسط  -هاي عروسکيدر مواجهه با الگو 81به تعبير ديگر، کودکان نسل دهه 

 گردند که در بسترستند، ميهاي مزبور از آن برخوردار هغرب، چنان مبهوت و شيفته قدرتي که الگو
کنند. بالطبع در حالت تصور مي تفکر عيني خويش، آنان را منجي خود، اطرافيانشان و حتي خداوند هستي

تر اند، سخن لغوي براي کودک بيشها سخن گفتههايي که اديان از آناخير، صحبت کردن از منجي
هاي پايان، از ويژگيکه در عين داشتن قدرت بي نخواهد بود، زيرا وقتي وي در عمل شاهد الگوهايي است
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ديگري مانند ناميرايي جاودانگي برخوردارند، ديگر نياز به توجه به منجي که دين وعده آن را داده است 
 و پذيرش آن با تفکر عيني کودک دشوار است، نخواهد بود. 

هاي که توسط بازي« بيهاي غرالگو»توان نتيجه گرفت، با توجه به آن چه از آن ياد شد، مي
گردند، اثرگذاري عميقي بر هاي آن سوي آب به کودکان ارايه ميها و پويانماييديجيتالي، کارتون

که کاربران خردسال با بريدگي تدريجي از فرهنگ خودشان، دست به اخذ کودکان دارند. به اين معنا 
زنند و با تحقق عملي اين شان ميها و سبک زندگي معرفي شده در فضاي مجازي براي خودارزش
 د.افزاينشان ميها در زندگي خويش، بر ميزان فاصله و شکاف نسلي موجود بين خود و خانوادهارزش

ها، به طور عمده کاربر هاي ارتباطي جديد در جريان کاربري از اين فناوريکودکان کاربر فناوري
که همين کاربري رفته رفته نظام ارزشي جديدي را در هاي آن سوي آب هستند ها و پويانماييکارتون

 دهد. آنان شکل مي
هاي ارتباطي پيشرفته، آبشخور فرهنگي و ارزشي جديدي را فراروي کودکان کاربري از فناوري

گشايد و کودکاني که جذب کاربري از محتواي ارايه شده در تبلت، تلفن همراه، رايانه، خردسال مي
ها و سبک زندگي که در محتويات ارايه شده سازي کردن ارزشاند، با درونره گرديدهفور و ماهوااسپي

هاي يابند که با ارزشهايي سوق ميگرديد، به تدريج به سمت اخذ ارزشهاي اخير تبليغ ميدر فناوري
ي( آنان را معهها و اوليا )و جااوليا و محيط اجتماعي آنان تفاوت زيادي دارند و شکاف موجود بين آن

 بخشند.تري ميعمق بيش

 پذیری كودكان تحول در روند جامعه

بايد به  81هاي نسل دهه پذيري کودکان، از ديگر موارد مهمي است که در تبيين تحولتحول در جامعه
 آن توجه داشت.

ذيري آنان، پکوشد در روند جامعهنگرد و ميهاي خود مياي، به افرادش به مثابه سرمايههر جامعه
 هاي مورد نظر خود را به افرادش القا کند.ها و هنجارارزش

پذير کننده نيز از عوامل خانواده، مدرسه، گروه همساالن، فرهنگ، مذهب، در بررسي عوامل جامعه
بب گردد، اما به سپذير کننده ياد ميترين عوامل جامعههاي جمعي، طبقه و جنسيت، به عنوان مهمرسانه
اي برخوردار گرديده است، به اين هاي اخير از حساسيت ويژهجهاني شدن، بحث رسانه طي دههوقوع 

هاي داخلي در دسترس شهروندان يک جامعه بودند، اما به سبب پيشرفت معنا که اگر چه زماني تنها رسانه
جي نيز بهره جسته هاي خارتوانند از رسانهها و تحقق دهکده واحد جهاني، در عمل شهروندان ميفناوري

 ها قرار گيرند.و بالطبع تحت تأثير اين رسانه
ترين عوامل مؤثر در تحول رواني، فرهنگي و )به عنوان يکي از مهمهاي داخلي و خارجي رسانه

ها که کوشند در اين سالبا عطف توجه به سنين ديگرپيروي کودکان خردسال، مياجتماعي کودکان( 
رششان، هاي مورد پذيديگرپيروي خويش، عمدتاً نسبت به القائات افراد و گروهکودکان به دليل ويژگي 
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حالت پذيرا را دارند، سود ببرند و بدون آن که با ديد نقاد مخاطب خويش مواجه گردند، به سادگي با 
هاي عاطفي و رواني، وي را تحت تأثير قرار داده، القائات خويش را در ابعاد مختلف فرهنگي، ترفند

 محيطي، در ذهن مخاطبشان نهادينه سازند.تماعي، عقيدتي، اقتصادي، سياسي و حتي زيستاج
هاي آموزش، تفريح و سرگرمي، ها در عين داشتن ويژگيها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي

هاي سياسي، عقيدتي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي و واجد ويژگي مهم انتقال برخي از ارزش
ها توجه الزم را معطوف داشت. ويژگي اخير سبب شده يست محيطي به کاربرانشان هستند و بايد بدانز

هاي مورد نظرشان، به هاي خارجي، در صدد القاي انديشههاي داخلي و هم رسانهاست تا هم رسانه
 اي متوسل گردند.ها و ديگر موارد رسانهها، فيلمها، پويانماييها، کارتونبازي
رح ها با طاند. بعضي از بازيها به مسايل فرهنگي پرداختههاي توليد شده، برخي از بازيبازي در

هاي انساني آنان( براي مخاطبان اي ايران، به معرفي آنان )و البته تاحدودي ارزشهاي اسطورهشخصيت
ساله(، از ديگر  9اند. طرح وقايع تاريخي و تاريخ معاصر )خاصه جنگ ها پرداختهو کاربران بازي

 سازان ايراني بوده است.هاي مورد نظر بازيموضوع

اند و معدودي از اجتماعي روز را مدنظر قرار داده –هاي تهيه شده، مسايل سياسيبعضي از بازي
اندکي به طرح هاي اند. سرانجام بازيهاي سياسي غرب به ايران برآمدهها، در صدد پاسخ به هجمهبازي

 اند.نگر و تخيلي پرداختههمسايل آيند
هاي توليد داخل را با موارد مشابه که در خارج توليد ها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتوناما اگر بازي

شود که توليدهاي داخل به هيچ عنوان در ميزان شوند، مقايسه کنيم، مشخص ميشده و مي
هاي اي توليدي و گرافيک سطح باالي بازيههاي ديجيتالي، حجم بازيگذاري در توليد بازيسرمايه

زينه يک اندازه هها نيستند و حتي گاهي در توليد يک بازي خارجي، به خارجي، قابل مقايسه با اين بازي
 گردد. هاي داخلي، هزينه صرف ميسال توليد بازي
ران ي کاربدر درجه نخست اهميت، حساسيت مسأله توليد بازي براتوان اظهار داشت، بنابراين مي

هاي ديجيتالي، هنوز براي بسياري از مسووالن فرهنگي جامعه جا نيفتاده است و تغذيه ايراني رسانه
ي هاي فرهنگارزشي فرزندان اين مرز و بوم با تهيه آثار فاخر بومي، به شکل جدي در دستور کار نهاد

 مرتبط قرار نگرفته است.
ي هاي فرهنگها و محصولگذاري الزم جهت توليد بازيهدر درجه بعدي اهميت، به دليل فقدان سرماي

رايت در ايران، توليد آثار ارزشمند بومي به نوعي در جهت فضاي مجازي و عدم رعايت قانون کپي
ربي هاي غها، با بازيهاي موجود در بازار بازيبست قرار گرفته است و به همين سبب، سيطره بازيبن

هاي اند، توان مقابله و هماوردجويي با بازيي که در اين زمينه توليد شدههاي داخلي معدوداست و بازي
 خارجي را ندارند.

هاي توليد شده در داخل حاوي برخي از بازياند، با وجود آن که موارد اخير در مجموع سبب شده
القوه اي بهمضامين سياسي، عقيدتي، اجتماعي و فرهنگي ارزشمند با صبغه بومي هستند، اما ظرفيت
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هاي خارجي، قابل قياس نباشند و هاي بالفعل تهيه و توليد بازيها در برابر ظرفيتموجود اين بازي
هاي ساخت خارج کاربري داشته باشند هاي ساخت داخل، عمدتاً از بازيکاربران داخلي به دليل قلت بازي

 ا نظام سياسي و منافع ملي ايراناي در جهت مخالفت بها نيز غالباً حاوي القائات گستردهکه اين بازي
 هستند.

ند، اهاي ديجيتالي امريکايي مطرح شدههايي که در صنعت فيلم، کارتون، پويانمايي و بازيمرور الگو
من، بتهاي پسرانه سوپربوي، سوپرمن، کاپيتان امريکايي، ها )نظير الگوداللت بر آن دارند که اين الگو

ا، آنا( ومن، باربي، برتز، السهاي زنانه سوپر گرل، سوپر ومن، واندر ومن، بلک تن و يا الگواسپايدرمن، بن
جه اند. به تعبير ديگر، با تويا در اوج قدرت و توانمندي جسماني و يا در اوج زيبايي ممکن پردازش شده
ير به اي اخههاي زيبا، الگوبه عاليق وافر پسران به قدرت بدني و با عنايت به عاليق دختران به چهره

ل آاند که بالفاصله مورد توجه کاربران پسر يا دختر قرار گرفته، به صورت چهره ايدهاي پردازش شدهگونه
ي در سطح االقائات فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي، سياسي گستردههاي اخير، دست به الگوآيند. آنان در مي
يين و تئوريزه کردن مسايل مورد توجه رهبران هنگام نياز سردمداران غرب، در جهت تب زنند وکودکان مي

سياسي غرب وارد عمل شده و ذهنيت الزم را براي کودکان کاربري که علقه اوليه و وافري  –اقتصادي
آورند. طرح باربي نظامي و باربي جاسوس از سوي کمپاني ماتل، در اند، پديد ميهاي اخير يافتهبه الگو

فاه، آرايش، گرايي، راين معنا که باربي که توسط کمپاني ماتل در اوج مصرفيابد. به همين راستا معنا مي
اگهان هاي جهان، نگذراني ترسيم شده است، هنگام نياز امريکا به مداخله در ديگر کشورتجمالت و خوش

هاي با دوست پسرش لباس نظامي پوشيده و به اين ترتيب در صدد تبيين نظري تهاجم امريکا به کشور
 آيد.ف برميمختل

 هاي داخلي و خارجي در پيشي گرفتنتوان بيان داشت، بين رسانهبا توجه به آن چه از آن ياد شد، مي
از يکديگر بر سر ارايه القائات فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي، سياسي مورد نظر خودشان به کودکان، از 

وجود دارد و برنده اين جنگ  هاي جنگ شديديها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونطريق بازي
ذاري گاي است که با توجه به ذهن محدود و عيني کودکان پيش دبستاني، به شکل علمي و سرمايهرسانه

 الزم دست به توليد محتوا بزند.
 

 های هویتی كودكانتحول

گيري هويت فردي سالگي را دوران شکل 09سالگي تا  02اريک اريکسون در نظريه خودش از حدود 
 هاييوجوي ابعاد وجودي خويش و ارزشفراد برشمرده است و بر اين باور است که فردي که در جستا

هاي مختلفي که به لحاظ ها تبعيت کند، درآمده است، در مقطع سني اخير يا به سوالکه بايد از آن
واند پاسخ تشناسي، اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و عقيدتي براي وي پديد آمده است، ميهستي

هاي مختلف خويش پاسخ الزم را بيابد، هويت وي مناسبي بدهد يا خير. در صورتي که جوان براي سوال
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هاي مختلف خويش پاسخ مناسب و رود، اما اگر او نتواند براي سوالبه سوي تعيّن و تشخص پيش مي
 گردد.مطلوب را پيدا کند، آنگاه وي دچار پراکندگي هويت مي

گيري کلتوان از شجا که موضوع کتاب حاضر ناظر بر کودکان پيش دبستاني است، نميبالطبع از آن
ماعي موجود اجت -توان بيان داشت، فضاي فرهنگيهويتي آنان در سنين زير دبستان سخن گفت، اما مي

هاي بعدي هويتي گيريدر جامعه )و همين طور جامعه جهاني(، در عمل بستر مساعدي براي شکل
آورد. به عنوان مثال، کودکاني که در فضاي مجازي به عضويت يک يا چند گروه در پديد مي کودکان را

آيند، غالباً بدون آن که نسبت به ديگر اعضاي گروه شناختي داشته باشند، در هاي اجتماعي درميشبکه
هاي بق ارزشها قرار گرفته، طجريان تعامل با آنان، در دوران ديگرپيروي اخالقي خويش تحت تأثير آن

برند، هاي پنهان سود ميشوند يا کودکاني که براي دور زدن اوليايشان از فايلمورد نظر آنان تربيت مي
اوت هاي متفنهند يا کودکاني که کاربر الگوهايي با ارزشدر عمل بنيان دو پاره شدن هويت خود را مي

 نهند.د ميو حتي متضاد هستند، در عمل بنيان هويتي سردرگم را براي خو
يري گتوان نتيجه گرفت، اگر چه سخن گفتن از شکلبندي اجمالي، با احتياط ميبنابراين در يک جمع

اي فرهنگي هرسد بسترنمايد، اما به نظر مياي دشوار و ناشدني ميهويت در سنين پيش دبستان، مقوله
ال گشوده است، از اين ظرفيت که فضاي اجتماعي ايران معاصر و فضاي مجازي در برابر کاربران خردس

تفاوت را گيري هويتي مبرخوردار هستند که بسته به نوع برخورد کاربران با فضاهاي اخير، بنيان شکل
در آنان نهاده، اين هويت در تداوم برخورد کودکان با فضاي اجتماعي )ايران معاصر( و فضاي مجازي، 

 را به معرض ديد بگذارد.در نوجواني آنان به صورت هويت غالب نوجوان، خود 

 كاهش تأثیر خانواده در كودكان 

هاي شديدي است کاستي گرفتن اثرگذاري خانواده در کودکان، از ديگر موارد مهم و اثرگذار در تحول
 در حال تجربه آن است.  81که نسل دهه 

ول اخالقي زمان با طرح سه دوره تحول ذهني کودک، نوجوان و جوان، به طرح سه دوره تحپياژه هم
هاي ناپيروي اخالقي، ديگرپيروي اخالقي و خودپيروي اخالقي نيز مبادرت ورزيده است. کودک با عنوان

سالگي، داراي  02، 00سالگي تا حدود  2از سالگي، داراي ناپيروي اخالقي است،  2در مقطع سني تولد تا 
سالگي، به خودپيروي اخالقي  04، 05سالگي تا حدود  02، 00اخالق ديگرپيرو است و سرانجام از سن 

 يابد.دست مي
سالگي  00 -02هاي مهم کودکان در دوره پيش دبستان تا حدود خصوصيت ديگرپيروي که از ويژگي

شود کودکان در اين دوره، متوجه افراد مطلوب طبعي که در اطراف و اکنافشان آنان است، سبب مي
هاي اخير هاي آنان را در دستور کار خود قرار بدهند. تقليدرفتاربرداري از بينند، بشوند و تقليد و کپيمي

ممکن است از طيف مثبت گرفته تا منفي، گسترده باشند، اما کودک فارغ از ارزشي که در رفتار مورد 
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 زند، مبادرت بهنظر نهفته است، به صرف آن که فرد مطلوب طبع وي دست به انجام عمل خاصي مي
 نند.کانجام همان کار مي

بالطبع غالب افراد مورد عالقه کودکان، اولياي آنان هستند، اما در اين ميان رفتار افراد ديگري مانند 
ها هم ممکن است مورد هاي دوست داشتني، مربي مهربان مهد و نظاير آنها و مادر بزرگپدر بزرگ

 برداري کودکان قرار گيرند.تقليد و کپي
هاي مطرح در رسانه )خاصه گي کودکان در عصر حاضر، الگوبا پررنگ شدن نقش رسانه در زند

ها هستند( نيز ممکن است، تر کاربر اين سنخ از برنامههاي خردسال بيشهاي کودکان که بچهبرنامه
هاي مورد نظر کودک قرار گرفته، به استناد فالن حرف يا رفتار او، کودک عيناً دست به تکرار جزو الگو

 بزند.همان حرف يا رفتار 
هايي که در ارتباط با فرزندشان، در عين داشتن مهر و محبت، با از سوي ديگر بايد دانست، خانواده

 گيرياي با فرزندشان دارند، در عمل شکلآنان با منطق برخورد کرده، روابط مشفقانه و دوستانه
 وقت الزم را براي فرزندانشانهايي که نهند، اما خانوادهديگرپيروي عميق فرزند از خودشان را بنيان مي

صرف نکرده يا روابط آنان با فرزند، مبتني بر نوسان يا نفي و انکار هست، بالطبع بستر مساعدي را براي 
 آورند.الگوبرداري و ديگرپيروي فرزند از خود را پديد نمي

رار ورد توجه کودک قهاي اطراف و اکناف ماگر اوليا از جذابيت الزم براي فرزند برخوردار نباشند، الگو
 ها تبعيت خواهد کرد.گرفته، کودک از آن الگو

داري ايههاي نظام سرمانديشهداري براي نهادينه سازي از سوي ديگر، دستگاه تبليغاتي نظام سرمايه
هايي فرازميني زده است که در کودکان )و البته ديگر اقشار اجتماعي(، دست به تهيه و پردازش الگو

ها که يا در اوج جذابيت و زيبايي ممکن قرار دارند و يا در اوج قدرت و برخورد با اين الگو کودکان در
کنند، العاده چشم کودک را متوجه خودشان ميتوان فيزيکي ممکن قرار دارند و با انجام اعمال خارق

هاي مورد شهاي فرابشري مجرا و ممري براي انتقال ارزگردند و از آن پس اين الگوها ميجذب آن
 گردند.داري در کودکان ميعالقه نظام سرمايه

رپيروي شود که حداقل ديگبا بررسي ميداني مقوله ديگرپيروي کودکان پيش دبستاني، مشخص مي
ها اقشاري از کودکان از اوليايشان، دچار وقفه و ترديد شده است، به اين معنا که کودکان يا در برابر معيار

زنند و يا آن که در سطحي فراتر، دست به مخالفت تام و دست به مخالفت نسبي ميهاي اوليا، و ارزش
شوند که ضمن مخالفت کودکان با اوليا، . در موارد ديگري مالحظه ميزنندتمام با اظهارات اوليايشان مي

 گيرد.مخالفت آنان جنبه عملي نيز در برابر اوليا به خود مي
ر ديگرپيروي اقشاري از کودکان از اوليايشان که به سهم خود مسأله در بررسي داليل وقوع ترديد د

توان به برخي از عوامل خانوادگي و اجتماعي اشاره داشت. احساس جديد و مهم و قابل توجهي هست، مي
هاي ارزشي و هنجاري موجود بين ضعف پدر و مادر، بيانات متعارض اوليا، مواجه شدن کودک با تعارض

ها هاي اجتماعي مانند: تغيير نسبي ارزشاي و اوليا، فشار هنجاري گروه و برخي از تحولههاي رسانالگو
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هاي رفاه و هاي اجتماعي، افزايش توقعات اقتصادي کودکان در پي پررنگ شدن معيارو هنجار
 رپرستي در جامعه و ارتقاي ديد نقادانه کودکان، از جمله عواملي هستند که در ايجاد ترديد دتجمل

 اند.ديگرپيروي برخي از کودکان از اوليايشان مؤثر واقع شده
بنابراين اگر چه اخالق دوران کودکي، اخالقي ديگرپيرو است، اما در اخالق کودکان پيش دبستاني 

اي با فرزندشان ندارند، ترديدهايي در ديگرپيروي هايي که روابط مشفقانه، خاصه در خانواده81نسل دهه 
يايشان پديد آمده است و نکته اخير به اين معنا است که بسياري از کودکان بر خالف دوران کودکان از اول

در حال حاضر تدريجاً  81گذشته که تنها از يک مآخذ و مرجع ارزشي برخوردار بودند، کودکان نسل دهه 
ديگر ا همب شوند که با داشتن چندين مآخذ و مرجع ارزشي که بعضاً در تنافربه سمت و سويي هدايت مي

هاي جدي و شديدي را با اوليا، اولياي آموزش پيش دبستان و اولياي فرهنگي نظام هم هستند، تعارض
 تجربه کنند.

زمان با ايجاد ترديد در ديگرپيروي کودکان هاي ميداني انجام شده داللت بر آن دارند که همبررسي
 نان کاسته شده است.از والدينشان، از اهميت اوليا حداقل براي اقشاري از آ

هاي گروه پژوهش، داللت بر آن دارد که کودکان خردسال ايراني، از کاربري از البسه بررسي
هاي شهانديبرداري از حرکات، سکنات و افکار و شان گرفته تا کپيهاي )غالباً غربي( مورد عالقهقهرمان

هاي ديجيتالي ل کم اهميتي خانواده در بازيدهند و در اين ميان به دليآنان را مورد توجه خود قرار مي
ورد اهميتي با خانواده و اولياي خويش برخهاي غربي، کودکان خردسال ايراني نيز با بيها و فيلمو کارتون

هاي غربي با محو، گم و ناپيدا ترسيم کردن خانواده، در عمل ها و بازيکنند. به عبارت ديگر، کارتونمي
ها، با و بازي هامشي دريافتيشان از کارتونکنند تا به تبعيت از خطا تشويق ميکودکان کاربر خويش ر

ار اندک اوليا را بيش از پيش مورد نفي و انکار خويش قراهميتي با اولياي خويش برخورد کنند و اقتدار بي
 دهند.

 های نسلی )گسست نسلی(بروز تحول

بايد بدان پرداخت، تعميق  81د نسلي نسل دهه هاي شديعنوان پراهميت ديگري که در تبيين تحول
 شکاف و گسست بين نسلي است. 

سال جامعه وجود تر و بزرگهاي جواناگر چه عوامل متعددي در گسست نسلي پديد آمده بين نسل
هاي ارتباطي فرهنگي داخلي و خارجي و کاربري از فناوري -اجتماعي -هاي اقتصاديدارد، اما تحول

 91هاي هاي دهه)و نسل 81ترين علل ايجاد و تعميق گسست نسلي بين نسل دهه ه مهمجديد، از جمل
 آيند.ساالن جامعه به شمار مي( با بزرگ11و 

را به معرض ديد  81هاي انجام شده زير شواهدي از احساس گسست نسلي در نسل دهه مصاحبه
 گذارند:مي

 خوره؟درد نمي به هاي ايرانيگي کارتون... ساميار چرا مي -»
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 هاشون زشته، ولي مامانم اين جوري دوست داره. خب ديگه، خوب نيستن. بزن بزن نداره، قيافه

 مامانت چه جوري دوست داره؟ -

گه بده خدا مامانم دوست داره همه روسري سرشون کنن، همه نماز بخونن، نرقصن، نخونن. مي 
 دوست نداره. 

 کنه؟تون انتخاب ميتر برات کارساميار حاال کي بيش -

ارن. ذکنه. ولي مامان و بابام نميدوست دارم داييم انتخاب کنه، چون کارتوناي با حال انتخاب مي
گن ببين. مامان و بابام مثل من و ي برنامه کودک رو ميمامان بابام همش کارتوناي زشته و مسخره

 داييم نيستن.

 يعني چي مثل تو و داييت نيستن؟ -

چيزا  دونن خونه داييم اينا از ماهواره خيليگه اينو نبين زشته، اونو نبين زشته، ولي نمييمامانم هي م
 بينم. رو مي
 بيني؟مثالً تو ماهواره چي مي -

 رقصن، خوشالن ديگه دوست دارم. خونن، ميفيلماي با حالي داره. با هم مي
 تو هم دوست داري بخوني و برقصي؟ -

 (.ساله 4ساميار « )ذارناينا نميآره خيلييي، ولي مامانم 
 نسترن خانم، تو دوست داري شبيه راپونزل رفتار کني يا مامانت؟ -»

 راپونزل.
 چرا؟ -

کنه، من زنه، منو دعوا ميآخه راپونزل شاهزاده هست و خيلي خوبه، ولي مامان من همش غُر مي
 خوشم نمياد.

 کنه، تو اينهاي خوشمزه درست ميو برات غذامامان که مهربونه، موهات رو اين قدر قشنگ بافته  -
 کارهاش رو هم دوست نداري؟

 کنه.نه، من دوس ندارم مثل مامان آشپزي کنم، خدمتکارم اين کارا رو مي
 مگه کار خونه وظيفه خدمتکاره؟ -

 دکردونم، ولي بده، آدم گناه داره ازين کارا بکنه، مامان راپونزل هم همش اونو مجبورش ميمن نمي
 . ساله( 5/4نسترن « )شدکار خونه بکنه، اونم ناراحت مي

 يه کم از داستان کارتون سيندرال برام بگو. -»
همديگه  ذاره که اونا بهشه، ولي نامادريش نميتيپه، عاشق سيندرال مييه پسره هست که خيلي خوش

 برسن.
 از پسره چه قدر خوشت مياد؟ -

 شه. خيلي. به سيندرال حسوديم مي
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 چرا؟ -
 دوست دارم وقتي بزرگ شدم، دوست پسرم اون شکلي باشه.

 خواي دوست پسر پيدا کني؟پس وقتي بزرگ شدي، مي -
 آره، همه بايد دوست پسر داشته باشن.

 اين رو کي بهت گفته؟ -
 آبجي بزرگم. 

 چند سالشه؟ -
 پونزده سال. 

 خودش دوست پسر داره؟ -
 آره.

 دوست پسر براي چي هست؟ -
 مديگه رو دوست دارن.هيچي، ه

 فقط همديگه رو دوست دارن؟ -
 کنن.بعضي وقتا هم همديگه رو بوس مي

 دوني؟تو از کجا مي -
 کنه.خودش برام تعريف مي

 دونن؟بابا و مامانت مي -
 دمش.نه، من لو نمي

 کنه؟کني خواهرت کار درستي ميفکر مي -
 دونم. فکر نکنم اشکالي داشته باشه.نمي

 الي نداره، پس چرا پدر و مادرت مخالفن؟اگر اشک -
  . ساله( 5/4پريساي « )گه اونا فکرشون قديميهآبجيم مي

فرهنگي داخلي و خارجي و کاربري کودکان  -اجتماعي -اقتصاديبنابراين در جريان اثرگذاري عوامل 
 به شکل مشهودتريها رود اثرات آنهاي ارتباطي جديد، شکاف نسلي پديد آمده و انتظار مياز فناوري

 منعکس گردد. 81در روابط خانوادگي و اجتماعي نسل دهه 
 اثرات تحوالت فرهنگي، اقتصادي، سياسي، عقيدتي داخلي

برند و مي کودکان پيش دبستاني به طور عمده در خانه و در نهايت در مهد و پيش دبستاني به سر
ير اما با اين همه به شکل غيرمستقيم تحت تأث سال ارتباط تنگاتنگي با جامعه ندارند،نظير افراد بزرگ

اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه خويش قرار گرفته، اين مسأله درآنان مؤثر  -عوامل سياسي، فرهنگي
 آيد.مي واقع
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هاي داخلي )نظير شبکه پويا  و نهال( در جريان کاربري خويش از محتواهاي کودکان کاربر رسانه
ر گيرند، اما کودکان دمي قرارها اخير تحت تأثير القائات موافق نظام اين رسانههاي ارايه شده شبکه

ي بينند با آنچه در زندگها ميآن سوي آب، با مقايسه آنچه در اين کارتونهاي جريان کاربري از کارتون
ار دچ شاهد آن هستند، به لحاظ رواني، اجتماعي و اقتصادي و سياسي روزمره و اطراف و اکناف خويش

 کنند.مي سرخوردگي شده، احساس تحقير شدگي
فرازميني که در محصوالت امريکايي هاي آن سوي آب در برخورد با الگوهاي کودکان کاربر محصول

 يابند که آنان فاقدمي شان، درمورد عالقههاي الگوهاي اند، با مقايسه خويش با جذابيتپردازش شده
ها ظاير آنتن و نمن، اسپايدرمن، بنظير باربي، السا، برتز، سيندرال، بتنهايي هاي مشابه الگوجذابيت

هستند، از اين رو به سادگي به لحاظ رواني احساس سرخوردگي يافته، عوارضي همچون اضطراب، 
تهيه هاي کنند. کودکان کاربر کارتونمي را در خود تجربهها افسردگي، احساس بدشکلي بدني و مانند آن

ا هداري با مالحظه فضاي اجتماعي موجود در اين کارتونتبليغاتي جهان سرمايههاي نهاد شده توسط
سرسبز  خرم، زيست محيط زيبا(، نسبت به جامعه خويش هاي بلند مرتبه، شهرهاي )نظير ساختمان

کنند از مي شود، احساسمي مالحظهها گرايي که در اين محصولدلسرد شده، با مالحظه اوج مصرف
 شوند.يم اند، از اين رو به سادگي دچار سرخوردگي اقتصادي نيزسياري از مواهب اقتصادي محروم ماندهب

ساله، مصداقي در همين جهت را به  4مصاحبه انجام شده يکي از اعضاي گروه پژوهش با کياناي 
 نويسد:دهد. وي در حاشيه مصاحبه خويش ميمي دست
وير عروسک مورد عالقه خودشان را بکشند، کيانا در نقاشي ها خواستم تا تصمن وقتي از بچه»

خودش، فقط موش و گربه را کشيد. از او سوال کردم، چرا عروسک دلخواهت رو نکشيدي؟ او گفت: ما 
فقير هستيم، بابا و مامانم پول ندارند، من خونه سارا اينا، السا رو ديدم و خيلي ازش خوشم اومد، اما 

چون من خوشگل نيستم، لباس خوشگل ندارم، الغر نيستم، ناخن قشنگ  بعدش خيلي حسوديم شد،
م رو بپوشم. اها هم بايد لباس آبجيندارم، دستام سفيد نيست، هر روز بايد يه لباس بپوشم، بعضي وقت

خوام تا وقتي مثل السا خوشگل نشدم، پولي خودمون ناراحتم، مياز وقتي السا رو ديدم، از خودم و از بي
خوام کلي وسايل السا رو بگيرم، گم، من مثل دوستام ميرو هم نکشم. وقتي به مامانم مي عکسش

ه ها فکرکني، ولي من ديگگه، تو دختر خوبي هستي، بلدي قرآن بخوني، بايد به اين چيزمامانم مي
 دوست ندارم، حتي يه سوره ديگه حفظ کنم، همش دروغه.

کند و به يدا کرده است و دايم خودش را با السا مقايسه ميکيانا ديد بسيار منفي نسبت به خودش پ
کند، خلق پاييني نسبت به دوستان خودش دارد، گير بودن که مربي مهد نيز به آن اشاره ميعلت گوشه
آيد اش، زيبا و پولدار باشد، بنابراين از خودش بدش ميتواند مانند الگوي کارتوني مورد عالقهچرا که نمي
کشد، چون او با آگاهي يافتن از وضعيتي که در آن قرار گرفته است، بسيار ي آن را هم نميو حتي نقاش

هاي ها نيست و ديگر تمايل خود به زيباييگوي آنهاي زيادي دارد که کسي پاسخخشمگين است و سوال
 «.معنوي را نيز از دست داده است
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 که بعضاً پدر و مادر با ديدن اخبار تلويزيونهايي قادعالوه بر آنچه از آن ياد شد، کودکان با مالحظه انت
 مختلف بين خودشان در مورد مسايل کالن نظام مطرحهاي يا خواندن روزنامه يا ديدن اخبار سايت

هاي اي ديدي نسبتاً نقادانه يافته، در برخي از موارد دست به نقدکنند، در جريان يک يادگيري مشاهدهمي
 شد.مي تر ديدهکمها تر مشابه آنپيشهاي در نسلزنند که مي اجتماعي

 احساس حقارت و کاهش عِرق ملي
هد. دفهم مفاهيم اوليه سياسي )مانند کشور خود و کشور ديگري(، سريع و مخصوصاً دقيق رخ نمي

ها با مسايل فراروي خودشان با شود، آنسبب مي 81به اين معنا که ضعف منطق کودکان نسل دهه 
و يک برخورد کنند، حال آن که در زندگي واقعي بين بلي و خير يا منطق صفر و يک،  شيوه صفر

هاي منعطف ديگري هم مطرح هستند. به همين ترتيب، ضعف شناختي کودک، مورد ديگري است گزينه
اندازد. اما با وجود ضعف منطق و ضعف شناختي که فهم مفاهيم اوليه سياسي را براي وي به تأخير مي

رسد فهم اوليه مفاهيم سياسي، نظير کشور خود و کشور ديگري، به شکل ابتدايي، ن، به نظر ميکودکا
 گيرد. سالگي شکل مي 0از حدود 

در گذر تحول فهم کشور خود و کشور بيگانه، کودکان ممکن است به شکل عاطفي و حسي )و نه 
ور برتري آن کشور نسبت به کش استداللي( به وجود کشوري به غير از کشور خودشان و برتري يا عدم

خودشان، قضاوت کنند. سرانجام با گذشت زمان و افزايش توان شناختي کودکان و کسب تجربيات 
ري تهاي کشور خود و کشور ديگري جنبه شناختي و مستدلتر توسط کودکان، فهم تفاوتاجتماعي بيش

 يابد. در بيانات کودکان پيش دبستاني مي
سد الگوهاي ري در انديشه سياسي اوليه کودکان مورد توجه قرار گيرد، به نظر مياگر چگونگي اثرگذار

کارتوني داخلي و بيگانه، به شکل مؤثري در ايجاد شناخت و نگرش در جهت برتر دانستن  -عروسکي
 کشور خود يا ديگري اثرگذار بوده، عِرق ملي را افزايش يا کاهش دهند.

کارتوني داخلي، تمرکز بحث را روي الگوهاي  -وسکياگر به دليل ضعف مفرط الگوهاي عر
ها به کودکان است( کارتوني آن سوي آب )و فضاي مجازي که مجراي عمده ارايه آن -عروسکي

هاي خود را در بطن شود که موطن الگوهاي اخير غرب است و غرب نيز ارزشبگذاريم، مشاهده مي
هاي بومي ايران در فضاي جه به اين که غالب ارزشتوليدهاي اخير خود نهاده است. از اين رو با تو

هاي غرب در اين فضا با ديده تأييد و اند و در برابر غالب ارزشمجازي مورد نقد و چالش قرار گرفته
توان انتظار داشت با توجه به ارايه ناقص، مخدوش و انتقادآميز دستاوردهاي اند، ميتکريم نگريسته شده

ذاب، عيني و ملموس غرب در فضاي مجازي از سوي ديگر، بالطبع بايد شاهد ملي از سويي و ارايه ج
 هاي ملي کاربران خردسال و نوجوان فضاي مجازي بود.کاهش علقه

هايي کنند، محتوااز محتوايي که کودکان ايراني از آن کاربري مي %85از سوي ديگر از آن جا که  
هاي بومي کودکان در تعارض در غالب موارد با ارزشاند، اين محتواها است که از آن سوي آب آمده

 هستند.
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هاي کاربر بازي 81نسل دهه هاي ميداني گروه پژوهش داللت بر آن دارد که کودکان بررسي
، هايي نظير باربي، برتز، السا، آنا، مريدا، سفيد برفيها در مواجهه با الگوها و پويانماييديجيتال، کارتون

ي، هاي فردي، فرهنگها، از ارزشمن، باب اسفنجي، هالک، ثور و مانند آناسپايدرمن، بتتن، سيندرال، بن
هاي گردند. کودکان کاربر محصولها متأثر مياجتماعي، اقتصادي، عقيدتي و سياسي موجود در اين الگو

، يتالهاي ديجهاي نسبتاً متفاوت مطرح شده در بازيفرهنگي آن سوي آب، پس از برخورد با معيار
داري هستند(، نه تنها در هاي مبلغ جهان سرمايههاي اخير )که در واقع معيارها و پويانماييکارتون

هاي فردي مانند جذابيت فيزيکي )براي دختران( و قدرت بدني )براي پسران(، فاصله خود را با معيار
ي، هاي فرهنگي، اجتماعدر معيار بينند، بلکه با تأمل و تأنيشان بسيار زياد ميهاي مورد عالقهالگو

هواني هاي غالباً مادي و شهاي امريکايي، فاصله معياراقتصادي، عقيدتي و سياسي مطرح شده در کارتون
اي هبينند و از آنجا که در مشکالت و تعارضهاي مشابه در جامعه خودشان، زياد ميآثار اخير را با معيار

کنند، به سادگي دچار احساس حقارت شان حل ميالگوهاي مورد عالقهها را به نفع پيش آمده، غالباً آن
 گردند.مضاعف مي

احساس حقارت اخير، برخالف حقارت ساده که ممکن است به دليل زيبا نبودن يا پولدار نبودن گريبان 
 کند نه زيبا است، نه پولدار است و نه اززمان کودک احساس ميکودک را بگيرد، به دليل آن که هم

تر از حقارت عادي است که هاي خاص ديگري برخوردار است، حقارتي چندوجهي و بسيار عميقويژگي
 شده است.تاکنون در عرف مردم شناخته مي

به تعبير ديگر، برخالف گذشته که احساس حقارت کودکان در برخورد با الگوهاي معمولي در يک 
شد، ويژگي مهم احساس حقارت آن( خالصه مي مورد )مثالً جذابيت فيزيکي، قدرت اقتصادي و مانند

زمان در چندين مقوله مختلف، مانند شرايط اقتصادي، ملي، احساس عقب افتادگي اجتماعي به شکل هم
اي هها است که با اتکا به سناريوهاي از پيش تعيين شده دستگاهاجتماعي، احساس خوشبختي و نظاير آن

پس از تأمل دروني در  81نسل دهه اند و در اين ميان کودک دهداري پردازش شتبليغاتي جهان سرمايه
هاي فردي و جمعي که از طريق ها با معياراش و مقايسه آنهاي فردي و جمعي خود و جامعهمعيار
اي دست نيافتني بين امکانات جامعه خويش و اش، به وي ارايه شده است، فاصلههاي مورد عالقهالگو

شود، وي در آغاز زندگي، کند و همين مسأله سبب مياش احساس ميالقهجوامع الگوهاي مورد ع
 کند.احساس حقارتي دو چندان و عميق را در خود تجربه 

 هاي غيررسمياثرپذيري از آموزش
ي اها واجد القائات اقتصادي، سياسي و عقيدتي گستردهها و پويانماييهاي ديجيتال، کارتونبازي

 شود.هاي غيررسمي ياد ميآموزش انهستند که از آن با عنو
 خارج از يک برنامه درسي»دانند که گران يادگيري غيررسمي را يادگيري خاصي ميبرخي از پژوهش

ورزند، در آموزش دهد. محققان ديگري تأکيد مي، رخ مي«خارج از ديوارهاي مدرسه»و « مستقيم
به سبب آن که محتواي آموزشي با توجه به  پذيرد،غيررسمي که معموالً در بيرون از مدرسه صورت مي
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را  انگيزه دروني فراگيران تري برخوردار است،مندي کمعاليق فراگيران تهيه و تدوين شده و از ساخت
 پردازند.تري به اين آموزش ميمعطوف به خود کرده، آنان با عالقه بيش

گ، ان، کليپ، پويانمايي، فيلم، آهنتواند از طريق يک گردش علمي، بازديد، داستآموزش غيررسمي مي
 پوستر، عروسک و اسباب بازي و مانند آن، اطالعاتي را به کساني که مخاطب وي هستند، انتقال دهد.

هاي مثبت تا منفي باشند، اما به دليل توانند واجد ارزشهاي غيررسمي به لحاظ ارزشي ميآموزش
أسفانه در غالب موارد اثرات منفي آن متوجه هاي غيررسمي در جامعه، متعدم شناخت کافي آموزش

ها هستند، شده است. به جامعه ايران و کودکان و نوجوانان و جوانان که هدف عمده اين نوع از يادگيري
هاي الگوهايي مانند باربي، برتز، السا و آنا و ها و پويانماييهاي ديجيتالي، کارتونعنوان نمونه، بازي

گذراني و اندامي غيرواقعي و در اوج رفاه، تجمالت، مدگرايي، خوشفردي با ها، با ارايه نظاير آن
گرايي، به سادگي احساس بدشکلي بدني، اضطراب و افسردگي )ناشي از نداشتن امکاناتي مشابه مصرف

هاي غيررسمي زنند. در سطحي فراتر، يادگيريدامن مي 81هاي اخير( را در کودکان نسل دهه الگو
 هاي اقتصاديها از ارزشهاي مختلف در کاربران دست بزنند، طيف اين ارزشبه القاي ارزش توانندمي

 اند.هاي فرهنگي و اعتقادي گستردهو سياسي گرفته تا ارزش
کاربر آن هستند،  81نسل دهه هاي ديجيتالي که کودکان ها و بازيها، پويانماييمالحظه کارتون

اي هستند و در ات در غالب موارد حاوي القائات پنهان زياد و گستردهداللت بر آن دارد که اين محتوي
گرا و پرهوس به مخاطبان خود هستند. به مجموع به دنبال ارايه و القاي يک نظام ارزشي دنيامدار، لذّت

هاي شرک، باب اسفنجي، دهکده الزلو و بازي سيمز، مروج روابط عنان گسيخته عنوان مثال، کارتون
 گرايي هستند.م جنسدوجنس و ه

وش، پهايي مانند نيمه ابري، ظهور نگهبانان، نُه، شاهزاده مصر و گربه چکمهنماييها و پوياييکارتون
 با القائات عقيدتي خويش در صدد نفي دين يا ايجاد ترديد در دين و منجي و يا ستايش قوم يهود هستند.

وکار، فهاي بد، پانداي کونگد پرندگان وحشي، خوکهاي ديگري ماننها و بازيها، پويانماييکارتون
تر حاوي القائات سياسي بوده، يا دست ها، بيششناس و نظاير آنموس، لوک خوشتام و جري، ميکي

ها و يها، پويانمايپردازند و سرانجام بازيبه نفي رقباي سياسي غرب زده و يا به ستايش قوم يهود مي
ها، ضمن ارايه سبک زندگي امريکايي به کاربران ري، باربي، پُو و نظاير آنهايي مانند نيمه ابکارتون

 اند.دونالد( را در دستور کار خود قرار دادههاي غربي )مانند مکخردسالشان، اهداف تجاري شرکت
 اثرات تحوالت فرهنگي، اقتصادي، سياسي، عقيدتي خارجي

ي هاي اندکمحدودي به سر برده، از تعامل کودکان، خاصه کودکان پيش دبستان در محيط اجتماعي
 هايتوانند با محيطبا محيط جامعه خود و جامعه جهاني برخوردارند، اما با اين همه اگر کودکان نمي

دستي و  کوشند با پيشهاي تبليغاتي قدرتمند غرب مياجتماعي گسترده وارد تعامل شوند، ولي دستگاه
 ايههستند، در جريان ارايه اين محصوالت به آنان، در عمل ارزش تهيه محصوالتي که کودکان کاربر آن

 ها را در ذهن آنان نهادينه سازند.خود القا کرده، آن محصوالت کاربر کودکان به را خويش کليدي
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 پذيرد. ازگفته در غالب موارد از ممر و مسير طرح الگوهاي مختلف صورت ميهاي پيشالقاي ارزش
تر از هاي خارجي که علميهاي مختلف )خاصه رسانهها، رسانهاهميت وافر الگوه همين رو، با توجه ب

د نظر، هاي مورکوشند تا با پردازش الگوها شده، ميکنند(، به شدت متوجه الگوهاي داخلي کار ميرسانه
جو زهاي مبارحيهاوج القائات ممکن را براي مخاطبانشان فراهم آورند. به عنوان مثال، از آنجا که پسران رو

هاي تهيه شده براي پسران، افرادي هستند که اوجي از قدرت، توان بدني و و اقتدارگرا دارند، الگو
هاي دخترانه هم با توجه به زيبايي دوستي دختران، نهند. الگوجويي را در خود به معرض ديد ميستيزه

ودکان ها براي کباربي، سيندرال، السا و مانند آنهاي زيبايي مانند اند، به اين معنا که چهرهپردازش شده
گردند و اين الگوها با جذب کودکان هاي ارايه ميها و کارتونها، پويانماييمخاطب بازي 81نسل دهه 

 کنند.ها شروع ميبه خود، القائات ارزشي خود را بدان
فراد اند. اين اها مطرح شدهير آنمن و نظاتن، بتهاي پسرانه، افرادي مانند مردعنکبوتي، بندر الگو

يز، از زيبايي انگپايان هستند )نظير مرد عنکبوتي( و يا در عين داشتن قدرتي شگفتيا واجد قدرتي بي
، دهند )مانند باب اسفنجي(داري که انجام ميهاي خندهتن( و يا به دليل کارزيادي برخوردارند )مانند بن

 رند.گيمورد توجه هر دو جنس قرار مي
هاي پسرانه، غالباً با توجه به روحيه هاي غربي، در طرح الگوها و کارتونها، پويانماييسازندگان بازي

هاي آسيب خورده و هاي خود را در آغاز به صورت افرادي مدافع انسانلطيف و عاطفي کودکان، الگو
ي ها ظلممردمي است که بدانکنند )مثالً مرد عنکبوتي دنبال احقاق حقوق مظلوم جامعه پردازش مي

تي، شوند که در عين نوعدوسرفته است(، کودکان به دليل فطرت پاکشان، بالفاصله جذب الگويي مي
هاي غربي، کودکان خردسال را به اين سمت و پايان است، اما به تدريج سازندگان بازيواجد قدرتي بي
ها متنفر شوند. اما در ن، از دشمنان آنهاي مطرح شده آناکنند که ضمن ستايش الگوسو هدايت مي

ي، هاي غربها و پويانماييها، کارتونهاي پردازش شده سازندگان بازيشود که الگونهايت مشخص مي
ده و هاي آن قد علم کرها، کساني هستند که در برابر امريکا و تعديسمبل امريکا هستند و دشمنان آن

 د.انمخالفت با آن را پيشه خود کرده
کارتوني مطرح شده، در آغاز به شدت  -هاي عروسکيدر آغاز دلبستگي به الگو 81نسل دهه کودکان 

اسپايدرمني را  مني ياتني، بتها درآيند، بنابراين خريد البسه و يا وسايل بنمايل هستند که به هيبت آن
اً ه لباس مرد عنکبوتي، اساسکنند، اما در ادامه، کودکان با دريافت شواهدي مانند اين کپيشه خود مي

برند که ها، در محيطي به سر ميتن، مرد عنکبوتي، بت من و نظاير آنگر پرچم امريکا است يا بنتداعي
هايي که در همه ها است، با تعميم دادنهاي مدل باال و مانند آنهاي متعدد، ماشينخراشحاوي آسمان

را به  هامن و نظاير آنهايي نظير سوپرمن، سوپربوي، بتلگوها وجود دارد، عشق و عالقه خود به اانسان
ن تن، مرد عنکبوتي و مانند آدهند و بعد از آن که در نقش مدافع بنکشور سازنده اين الگوها تعميم مي

 شوند.درآمدند، به تدريج مدافع موطن آنان مي
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ها، بدبين و کشور آن هاي بدآدمنسبت به  81نسل دهه هاي آخر اين فرايند، کودکان بالطبع در گام
کنند تا سرانجام به اين بصيرت دست يابند که کشور خودشان، ها اظهار کراهت ميشده، نسبت به آن

 ها هست و آنان براي نجات خويش اساساً بايد مهاجرت کرده، به امريکا پناه ببرند.موطن همان آدم بد
 تحوالت ارزشي و هنجاري کودکان

در اين مجموعه، عناوين زير از جمله مواردي بودند که  81ترين مختصات نسل دهه در بررسي مهم
 اند:مورد بحث قرار گرفته

يني تدريجي جايگز»، «هاي فرهنگي جديدهاي فرهنگي سنتي با فعاليتجايگزيني تدريجي فعاليت»
ي و ايجاد گسست بريدگي تدريجي از فرهنگ بوم»، «هاي داخلياينترنت و ماهواره به جاي رسانه

رافي هاي انحآشنا شدن با برخي از نحله» ،«کاهش حساسيت نسبت به اوامر و نواهي ديني»، «تاريخي
کاهش عِرق ملي کودکان و افزايش نگاه مثبت آنان نسبت به »، «هاي دينيو ايجاد برخي از تعارض

هاي ها و سريالها، پويانماييهاي ديجيتال، کارتونهاي غربي )خاصه امريکا( در جريان بازيکشور
تن سوق ياف»، «استقبال از پرخاشگري در روابط بين فردي و اجتماعي»، «تمايل به مهاجرت»، «غربي

نسبت  توجهيکم»، «ترغيب کودکان به زندگي اشرافي و تجمالتي»، «گراييکودکان به سمت مصرف
توجه به »، «بدني در هر دو جنستوجه يافتن مفرط به ظواهر »، «به زيست محيط و تخريب آن

ورود »، «کاهش تدريجي شرم و حياي کاربران»، «گسترش و تعميق روابط دو جنس»، «ظاهرگرايي
، «پذيرش حريم خصوصي»، «هاي جنسيزودهنگام به عرصه هرزه نگاري و انجام برخي از رفتار

تبار اجتماعي در احساس کسب اع»، «هاي اجتماعياحساس بزرگ شدن در جريان شکستن هنجار»
 «.بروز گسست نسلي و تعميق شکاف بين نسلي ايجاد شده»، «جريان هنجارشکني

را تحت تأثير خود قرار داده،  81ها و هنجارهاي نسل دهه ها ياد شد، ارزشبالطبع مواردي که از آن
ياي آموزشي سمت و سويي متفاوت از آن چه بسياري از اوليا، اول 81ها و هنجارهاي نسل دهه به ارزش

ند که بخشها هستند، مي)پيش دبستان( و اولياي فرهنگي کودکان در سطح جامعه خواهان و خواستار آن
هاي مشابه آن را در کودکان دبستاني و نوجوانان دبيرستاني( را الزامي ضرورت مطالعه اين نسل )و نسل

، در جريان مصاحبه خويش 81از نسل دهه  ايساله، به عنوان نمونه 5/4فرزام  نمايند. به عنوان مثال، مي
دهد که کودکان نسل اخير به سبب قرار گرفتن در جريان تبادل اطالعات و آزادي اطالعات، نشان مي

ين با هاي پيشتر از نسلدر عمل با مسايل اجتماعي اطراف و اکنافش زودتر آشنا شده، با ديدي انتقادي
 کنند.مسايل فرارويش برخورد مي

وجه خاص به مسايل صوري و ظاهرگرايي ويژگي قابل تأمل ديگري است که در نسل دهه عطف ت
قابل مشاهده است. البته کودکان به سبب ديد عيني خود به مسايل ظاهري توجه خاصي دارند، اما  81

ها يپيشين به اين شدت مالحظه شود، در نسلمشاهده مي 81با اين همه ظاهرگرايي که در نسل دهه 
 شد.نمي
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 دارد:ساله، در قسمتي از مصاحبه خود بيان مي 4سروش 
 خوبي؟، سالم گل پسر -»

 بله. ،سالم
 و بگي؟ر شه به من اسمتمي -

 سروش.
 چه اسم قشنگي. ،به به آقا سروش -

 ممنونم. ولي من اسممو زياد دوس ندارم.
 چرا؟ -

 تر از اسم منه. اسم من قديميه.چون اسم دوستام خيلي قشنگ
 ات چيه؟هاسم دوست مگه -

 «.مثالً آرشا، طاها، ماهان و خيلي اسماي قشنگ ديگه
ساله، در جريان مصاحبه خودش به نوعي از ويژگي هنجارشکني ياد کرده، آن را ارزش  5/4آرياي 

 فروشد:ديده و به هنجارشکني خويش فخر مي
 باکست خريدي؟بازي هم براي ايکس -»

 آره، کلي بازي دارم.
 تر دوست داري ؟رو بيش کدوماشون -

 )نداي وظيفه(. call of duty (cod))دزد بزرگ اتوموبيل( و GTAفيفا، 
ها سالت باشه تا بتوني بازي کني، چرا اآلن با اون 09ترهاست، بايد براي بزرگ CODو GTAولي  -

 کني؟بازي مي
 کنن، اشکالي نداره.دوستامم بازي مي

 سال؟ 09شتن براي باالي اگر اشکالي نداره، چرا روش نو -
 «.الکي نوشتن، اين براي بچه لوساست، من که لوس نيستم

کنند که با هنجارشکن واقع شدن، از اعتبار اجتماعي برخي از کودکان پيش دبستاني تصور مي
ساله و فرزام  4پارساي تري در نزد همگنانشان برخوردار خواهند شد. به عنوان مثال، پس از آن که بيش

اله، شاهد بودند که دوست مشترکشان تلفن همراه مادرش را به شکل پنهاني برداشته و آن را س 5/4
براي بازي خودش پنهان کرده است، بدون آن که وي را براي کار زشتش نهي و انکار کنند، به نوعي 

 اند.کار او را با ديده تأييد نگريسته
از محصوالت فرهنگي غرب، از عاليق خودشان ساله نيز پس از کاربري  5/5ساله و کيمياي  0فرزاد 

 کردند.به مصرف سيگار و شراب ياد مي
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، تحت تأثير برخي از عوامل زيستي، رواني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 81بنابراين نسل دهه 
د. از اين رو نمايشناسي اجتماعي متفاوتي برخوردار بوده، نسلي ناشناخته مياقتصادي و عقيدتي، از روان

ايد براي هدايت و تعامل مناسب با آن، در درجه نخست اين نسل را به درستي شناخت و در درجه بعد، ب
هاي آن، خود به خود از تهديدهاي آن ، با دامن زدن به فرصت81با شناخت فراز و فرودهاي نسل دهه 

 کاست.
 

به انجام رسید. به حمد و كرمش در شب قدر    
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. تهران: 0411. 2شناسي. ترجمه حسن پويان. چ بي، نيکوالس؛ ترنر، برايان؛ هيل، استفن )؟(. فرهنگ جامعهآبرکرام
 چاپخش.

شناسي نسلي در ايران. تهران: پژوهشکده علوم انساني و (. جامعه0494آزاد ارمکي، تقي و غفاري، غالمرضا )
 اجتماعي جهاد دانشگاهي.
 . تهران: رشد.21. چ0484شناسي هيلگارد. ترجمه براهني و همکاران. ه روان(. زمين2111اتکينسون و همکاران )

گيري هويت (. تأثير استفاده از تلفن همراه بر شکل0499زاده، سيدمحمد؛ عقيلي، سيدوحيد )احمدي، ثريا؛ مهدي
(. 41)پياپي  0ره ارتباطي. سال شانزدهم. شماهاي شخصي مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران. فصلنامه پژوهش

 .025-051. 0499زمستان 
(. مشهد: 0410الکايند، ديويد )بدون ذکر تاريخ(. رشد کودک و تعليم و تربيت از ديدگاه پياژه. ترجمه حسين نائلي )

 آستان قدس رضوي.
 .. تهران: کوير0414(. تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي. ترجمه مريم وتر. 0881اينگلهارت، رونالد )

 انتها(. تهران: قلم.(. مباحث بنيادين )راه طي شده، عشق و پرستش، ذره بي0411بازرگان، مهدي )
(. بررسي نقش و تأثيرات استفاده از تلفن همراه بر دختران 0481ببران، صديقه؛ اخوان طباطبايي، مهرنوش سادات )

 .85 -009. 0481ل. بهار آموز دبيرستاني. فصلنامه فرهنگ ارتباطات. سال اول، شماره اودانش

 .0484آبان  20سايت پژوهه.  .پذيري(. جامعه0484بختياري، مهدي )

 . تهران: ارسباران.0شناسي رشد. ترجمه يحيي سيد محمدي. ج(. روان2111برک، لورا )
. مشهد: جهاد 0495بوتکين، دانيل و کلر، ادوارد )؟(. شناخت محيط زيست. ترجمه عبدالحسين وهاب زاده. 

 انشگاهي.د
. 4(. چ0410پياژه، ژان )بدون ذکر تاريخ(. تربيت به کجا ره مي سپرد. ترجمه محمود منصور و پريرخ دادستان )

 تهران: دانشگاه تهران.
(. رويکرد فراتحليل در مطالعه تأثير دانشگاه بر مناسبات نسلي ايران. 0481تابش، رضا و قاسمي، علي اصغر )

 (.04) 02اطات. فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتب
 . تهران: علم. چاپ سيزدهم.  0419 ،شهيندخت خوارزمي ترجمهموج سوم.  (.0891تافلر، آلوين )

 . نشريهگري ديجيتالي و اختالل طيف اوتيسمدايه(. 0484پوراعتماد، حميدرضا، صادقي، سعيد و رحمتي، ياسمين )
 .00-48. 004. پياپي 4پژوهشي تعليم و تربيت استثنايي. سال هفتم. شماره  -علمي

(. بررسي ساختاري و محتوايي کارتون خارجي کوتالس. تهران: مرکز تحقيقات، مطالعات 0419پورنوروز، منيژه. )
 اي صداوسيما.و سنجش برنامه

 پژوهشگاه فرهنگي، جامعه پژوهي. ايران ها درنسل بنديدسته براي ابزاري رسانه،(. 0484پور، فروزنده )جعفرزاده

 .0484. تابستان 2فرهنگي. سال هشتم. شماره  مطالعات و انساني علوم
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(. مقايسه نظام ارزشي دو 0499آرام؛ فتحي آشتياني، علي و انوري، سميه سادات )حبيبي، مهدي؛ جزءمطلبي، دل
 .0498. بهار 0. شماره 0نسل، فرزندان و والدين. مجله علوم رفتاري. دوره 

 ناسي مرضي تحولي، از کودکي تا نوجواني. تهران: ژرف.ش(. روان0411دادستان، پريرخ )
(. بررسي توان ذهني و درک مفاهيم دانش آموزان دوره ابتدايي به منظور تعيين 0414دادستان، پريرخ )

 . سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي.4استانداردهاي آموزشي )گزارش تحقيق(. ج 
 .0494سبات نسلي. جوانان و مناسبات نسلي. شماره اول. بهار و تابستان (. ساختار ارزشي و منا0494دارياپور، زهرا )

(. فرهنگ جوانان و تلفن همراه. فصلنامه تحقيقات فرهنگي. دوره دوم. 0499زاده، وحيد )ذکايي، محمدسعيد، ولي
 .008-052. 0499. پاييز 1شماره 

 تشار.(. توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامي ان0418پور، فرامرز )رفيع
نامه ها. پژوهشها و بينش(. شکاف نسلي در خانواده ايراني. ديدگاه0499فرد، مجتبي )ساروخاني، باقر و صداقتي

 (.0) 4علوم اجتماعي. 
ها. سايت تحقيقات ها و پديده شکاف هنجاري و ارزشي نسلها در انتقال ارزش(. نقش رسانه0498ساعي، منصور )

 .08/00/0498و مطالعات. 
 شناسي شخصيت. تهران: دانشگاه تهران.(. روان0450اسي، علي اکبر )سي

شناسي اي. فصلنامه رواناي و يادگيري مشاهدههاي آيينه(. نرون0481اکبر و کيان ارثي، فرحناز )سيف، علي
 .0498، سال ششم، زمستان 08تربيتي. شماره 

ادبيات پارسي معاصر.  0481-0411ارسي دو دهه از (. تحليل مناسبات نسلي در رمان ف0484عاملي رضايي، مريم )
 .0484. تابستان 2. شماره 1پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال 

قالب ان هاي سياسيارزش به سلسله مراتبي نگرش (. 0481عسگري، احسان )، امیر و عظیمی دولت آبادی

 .0481. تابستان 04فرزندان. انديشه سياسي در اسالم. شماره  و والدين نسل دو بين در اسالمي
ها. تهران: پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد هاي سيالن يا انقطاع نسل(. مالک0492فيرحي، داود )

 دانشگاهي. 
 مقايسه در جوان نسل ارزشي هاي گيري جهت و سني قشربندي رابطه(. 0484نژاد، مريم و خرامان، فاطمه )قاضي

 .25، شماره 04مطالعات راهبردي ورزش و جوانان. دوره  سال.نسل بزرگ با

 .0484آبان  20سايت پژوهه.  .پذيري(. جامعه0484کرباسيان، قاسم )

 (. مباني اقتصاد زيست محيط. تهران: نقش مهر.0492کريم زادگان، حسن )

 . تهران: ويرايش.0. چ 0490. انگيزش و هيجان. ترجمه يحيي سيدمحمدي. (2110مارشال ريو، جان )

هاي خشونت، پرخاش و (. سيري در مفاهيم و نظريه0490محسني تبريزي، عليرضا و رحمتي، محمدمهدي )

. 08توصيفي خشونت در ورزش. نامه علوم اجتماعي، شماره  –ه منظور ساخت و ارايه يک مدل عليسپرخاشگري ب
 .0490و تابستان بهار 

هاي مذهبي بين دو نسل دختران و مادران شهرهاي (. مقايسه ارزش0498اصغر و نوروزي، فاطمه )مقدس، علي
 .0481. زمستان 4. شماره 8الر و جهرم. مطالعات زنان. سال 

 . تهران: صدرا.9(. بيست گفتار، چ، 0459مطهري، مرتضي )
. دوره 0494مطالعات فرهنگي و ارتباطات. بهار  .هاي جهاني شدنش(. اوقات فراغت و چال0494منادي، مرتضي )

 .9، شماره 4

http://ensani.ir/fa/article/author/23634
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 . تهران: سازمان سمت. 0شناسي ژنتيک .ج( روان0419منصور، محمود )
 شناسي. تهران: ژرف.نامه روان(. لغت0445منصور، محمود؛ دادستان، پريرخ و راد، مينا )

 . تهران: ژرف. 2شناسي ژنتيک. ج ن(. روا0410منصور، محمود؛ دادستان، پريرخ )
 منطقي، مرتضي )منتشر نشده(. زندگي از افق ديد باربي، برتز و السا.

شناسي نسل سوم انقالب. )گزارش تحقيق(. تهران: شوراي عالي انقالب (. روانالف 0494منطقي، مرتضي )
 فرهنگي.

پژوهشگاه علوم انساني تهران: رم انقالب. هاي سوم و چها(. رفتارشناسي جوان در دههب 0494منطقي، مرتضي)
 .0494جهاد دانشگاهي. 

 (. از هويت ايدئولوژيک تا هويت معارض. )منتشر نشده(.ج 0494منطقي، مرتضي)
 ارتباطي جديد: تلفن همراه. تهران: عابد.هاي (. راهنماي اوليا در استفاده فرزندان از فناوري0494منطقي، مرتضي )
 .0481شناسان. کتاب کار جوان: خالقيت. تهران: جامعه ، الف(.0481منطقي، مرتضي )
 شناسي اختالفي زن و مرد. تهران: بعثت.زن شرقي، مرد غربي: روان (.ج 0481منطقي، مرتضي )
 آموزش غيررسمي. تهران: بعثت. ، ب(.0481منطقي، مرتضي )

ارتباطي هاي ن در کاربران فناوريگيري هويت پنهاشکل (.الف 0480)پرور، احسان نطقي، مرتضي و دينم
 .0480پژوهشي فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي. زمستان -پيشرفته. فصلنامه علمي

گيري هويت غيررسمي بررسي شکل (.ب 0480حميده )منطقي، مرتضي؛ موسوي؛ سيده اعظم و عباسي قرايي، 
. ارايه شده به ششمين همايش بهداشت رواني وارزميدر فضاي مجازي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه خ

 .0480دانشجويان. دانشگاه گيالن. ارديبهشت 

 -(. بررسي تحولي چگونگي کاربري کودکان دبستاني از تلفن همراه. فصلنامه علمي0482منطقي، مرتضي )
 .0482سال چهارم. شماره اول. پاييز پژوهشي فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي. 

ها و تهديدهاي تلفن همراه در سطح نوجوانان و جوانان ايراني. بررسي فرصت الف(. 0484منطقي، مرتضي)
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. گزارش پژوهش. )منتشر نشده(.

اي هبوک، شبکههاي ارتباطي فيسبررسي نگرش دانشجويان به کاربري از فناوري ب(. 0484منطقي، مرتضي)
ي تلفن همراه و ماهواره. ارايه شده در هفتمين همايش بهداشت روان دانشجويان. دانشگاه صنعتي اصفهان. اجتماع

 . 0484ارديبهشت، 
ها و تهديدهاي تلفن همراه در سطح نوجوانان و جوانان ايراني. بررسي فرصت (.الف 0484منطقي، مرتضي)

 ر نشده(.پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. گزارش پژوهش. )منتش
. مقاله ارايه شده در همايش بررسي تحوالت هويتي جوانان بعد از انقالب اسالمي (.الف 0480منطقي، مرتضي)

 .0480نکوداشت دکتر علي شريعتمداري. دانشگاه خوارزمي، 

 هاي ارتباطيفناوريآموزان دبستاني از مصاحبه درباره چگونگي کاربري دانش 011 (.ب 0480منطقي، مرتضي )
 جديد )تلفن همراه، تبلت، رايانه(. )گزارش پژوهش(. معاونت امور پرورشي آموزش و پرورش.

هاي اجتماعي تلفن همراه. آموزان دبستاني از شبکهبررسي چگونگي کاربري دانش(. 0485منطقي، مرتضي )
 تهران: انجمن اوليا و مربيان.

 . )نشر محدود(.يگي اخالقي)برخي از ( دانشجويانهاي جنگ در تعديل فرومانقش الگو(. 0489منطقي، مرتضي )
 . تهران: دانشگاه تهران.0490. 8ميلر، جي. تي )؟(. زيستن در محيط زيست. ترجمه مجيد مخدوم. چ 
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. 0484. 0اکبر سيف. چ هاي يادگيري. ترجمه علياي بر نظريههرگنهان، بي. آر. و السون، ميتو، اچ. )؟(. مقدمه
 . تهران: ني.0495(. دين و نظم طبيعت. ترجمه انشااهلل رحمتي. 0884يدحسين )نصر، ستهران: دانا. 

هاي جنگ. بجنورد: سوره صدا گريه کردنم، خاطرات مريم ميرفخرايي از سالهاي بي(. سال0484نيستاني، عفت )
 مهر.

 .0484آبان  20(. هنجارهاي گروهي. سايت پژوهه. 0484همداني، مصطفي )
 پس و پيش داستاني ادبيات منظر از نسلي مناسبات بازنمايي(. 0484ذکايي، محمدسعيد ) و مقدم، شقايقيوسفي

 (.4) 01اسالمي. فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران.  از انقالب
 ها )بررسي نظري و تجربي(. تهران: جهاد دانشگاهي.(. شکاف بين نسل0494يوسفي، نريمان )
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