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 «2زده یخ»و « 1دلیر»های  دریافت کودکان از مفاهیم انتقادی پویانمایی

 4پورعاله  ايمان،  3عبداللهيان حميد

 7/77/7911تاريخ پذيرش:   71/6/7911تاريخ دريافت: 

 چکيده 
ساله از مفاهیم انتقادی دو پویانمایی  21تا  9هدف اصلی این مقاله تبیین دریافت کودکان 

( است. ما در این پژوهش بر مفاهیم انتقادی درون این 1122زده ) ( و یخ1121دلیر )

ایم.   ن مفاهیم توسط کودکان تمرکز کردهها و همچنین چگونگی تفسیر ای پویانمایی

ها برای  و روش تحلیل محتوای پویانمایی "نظریه دریافت"چارچوب نظری برای این مقاله 

است.  ما با  "نگارانه تحلیل محتوای مردم"بندی و استخراج مفاهیم انتقادی آنها روش  مقوله

سر( را انتخاب و برای آنها دو پ 5دختر و  5کودک ) 21گیری هدفمند  استفاده از روش نمونه

ساختاریافته انجام دادیم. های نیمه پویانمایی مذکور را پخش کردیم و سپس با آنها مصاحبه

کننده داشت، ها نقشی تعیین های ما نشان داد آنچه در دریافت مفاهیم انتقادی پویانمایی یافته

ها را بر اساس  آنها پویانماییکنندگان به ابزارهای مفهومی انتقادی بود.  مجهز بودن شرکت

کنندگان  کردند. به طور کلی، شرکت ها و ابزارهای مفهومی در دسترس، تفسیر میطرحواره

ها را برای تقویت باورهای پیشین خود و همسو با شناخت پیشین  مفاهیم انتقادی پویانمایی

ا شناخت پیشین جهت بها هم کردند، حتی اگر مفاهیم موجود در پویانمایی خود تفسیر می

 آنان نبود.  

 پویانمایی، کودک، دریافت، مفاهیم انتقادی، طرحواره. کلیدواژگان:

. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Brave 

2. Frozen 
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 مقدمه

تا  9کودکان  کهپرسش انجام شده است  نیپاسخ به ا یبرا یدانیم ۀمطالع کی جهینت مقاله نیا

و  1"ریدل"ها(  شنیمیان ای) 2یها ییانمایپودر  یانتقاد میمفاهچگونه از هر دو جنس،  ،ساله 21

"زده یخ"
 دیکودک جد یبرا است ممكناست که  یانتقاد میمفاهمنظور  ؟کنند یم افتیدر را 2

 نیمطالعه ا پژوهش، نیا در ما ۀدغدغ ل،یدل نیهم بهاو نباشند.  نیشیشناخت پ همسو باباشند و 

در خود  یانتقاد میکه مفاه ییهاییانمایپوو به طور خاص  ها پویانمایی ایموضوع است که آ

 نیا به پاسخ کهی صورت در ؟کودکان را به نقد بكشند یذهن یهافرضشیتوانند پ می ،دارند

  رد؟ک فسیرتوان آن را ت است چگونه می یمنف ایمثبت  پرسش

از  یكی .(1124 ،)شاو بكشند نقد به را خود یذهن یهافرضشیپ بتوانند هاانسان نكهیا 

 یزندگ ابعاد یتمام در یانتقاد تفكر. ندیگو یم یتفكر انتقاداست که به آن  یمهارت یها لفهؤم

 یابعاد زندگ یتفكر فرد درباره تمام یهاندایفر تیبر تقو یانتقاد تفكر». دارد ها ضرورت انسان

ناخشنودی در زندگی فردی و  آثار یدر تفكر انتقاد ضعف.  4(1124 )شاو، «کند تمرکز می

 اریبس که ییایدن از شده ساده یریتصو تا شود یم اعثب» که چرابه همراه دارد  اجتماعی افراد

ساده  یها پاسخ نیا بردر آن  یجمع یها که رشد رسانه ییایدن م،یآور دست به است دهیچیپ

 .(2992 ،)پل «کنند یامرکمک م نیها در ا به رسانه زین استمدارانیو س است یمتك

 ألهمس بیان

 یرانیا کودکان ،(2291ی )مهر و یچآکله  قاتیحقاز جمله تها  پژوهش از یاریبس اساس بر

 نیهمچن. اند کرده یدرون را یتیجنس یها شهیکل آنها خاص، طور به و دارند یفیضع یانتقاد تفكر

به آنان به ما  5کودک یفلسفه برا سیو تدر یرانیدر بودن با کودکان ا پژوهش نیا انمحقق ۀتجرب

های  هستند و کلیشه فیضع ،یاستدالل منطق یاهکودکان در مهارت نینشان داده است که ا

تا  میداد انجامپژوهش را  نیما ا مسئله نیا به توجه باشده است.  یدر آنها درون یادیز یتیجنس

 اغلب که یانتقاد میمفاه م،یکن قیتحق ها پویانمایی یانتقاد میدرباره برداشت کودکان از مفاه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Animation. 

2 . Brave. 
3. Frozen. 
4. Shaw. 

5. Philosophy for Children. 
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باشد  زیتواند چالش برانگ کان میدکو یجهت برا نیو از ا نبودند کودک نیشیپ شناخت همسو با

 یذهن یها شفرضیشدن پدهیآنان را به چالش بكشد. به چالش کش یذهن یهاشفرضیو پ

 (.2995 س،ی)ک باشد یانتقاد تفكر پرورش شروع ۀتواند نقط می

 ای در نظریه نیاولها بر کودکان انجام شده است.  در مورد تأثیر رسانه یادیز قاتیتحق

 1یاجتماع یریادگی یۀ( بود که نظر2995) 2باندورا آلبرت یۀنظر، کودک بر رسانه تأثیر وصخص

است که  نیا هینظر نیا شفرضیکرد. پ نیدر روانشناسی را تدو ییمتاثر از مكتب رفتارگرا

با مشاهده  یگریو د میمستق ۀتجرب قیاز طر یكیگیرند:  می ادی قیکودکان رفتار را از دو طر

شود چراکه کودک از نظر  یرفتار به رسانه مربوط م یریادگی. بخش دوم گرانید یرفتارها

 نیسازد. اعتقاد در مورد ا می ایکند و  رفتار خود را اصالح می گرانیرفتار د  ندورا با مشاهدهاب

 سر راست و مشخص بود. ارینوع تأثیر  بس

 یاساس یبود چالش اژهیدر روانشناسی که سردمدار آن ژان پ 2ییگراشناخت مكتب رشد اما

گرفت و  می دهیذهن را ناد یدرون یندهاایبندورا فر یۀبه وجود آورد، چراکه نظر هینظر نیا یبرا

بودند که  زهیپاک یدانست. از نظر او کودکان لوح می كدستی نیو همچن ادیتأثیر  رسانه را ز

خالف مفهوم  یزیچ اژهیپ دگاهی. اما درفتندیپذ یو از جمله رسانه تأثیر م طیمنفعالنه از مح

خاص  یهاهی( تالش کرد رفتار کودکان را با استفاده از فرض2919) اژهیبود. پ "کودک منفعل"

 جهان شناخت یبرا کودک او نظر از» شرح دهد 4به نام طرحواره یدرون یِشناخت یساختارها

 «کند می ریتفس كهبل کند، نمی دیتقل و مشاهده تنها را جهان کودک و کند می عمل فعاالنه کامال

 (.12: 2291و رونسون،  نگری)س

 ندیبو یم شنوند، یم نند،یب یم که ییزهایچ فهم یبرا را ها طرحواره کودکان داشت اعتقاد اژهیپ

آنها  سن با متناسب کودکان یها طرحواره چون حال نیا با.  کنند می استفاده کنند، یم احساس و

 طیمح طرف از که یاطالعات با متفاوت اریبس، كترکوچ ای و بزرگتر کودکان کند، می رییتغ

 (.  1122)والكنبرگ، دهند  می پاسخ کنند، می افتیدر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Albert Bandura  

2. Social Learning 

3. Cognitivism 

4. Schema 



 

 

 

 

 

 1311، پاییز و زمستان 4، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   432 

  

 

 یخیتار و یفرهنگ بافت به یچندان توجه اما دارد قرار افتیدر یۀنظر همسو با اژهیپ دگاهید

 کودک افتیدر تواند بر میکه  یاجتماع -یفرهنگ بافت. کند نمی یابد، می رشد آن در کودک که

و نظریۀ  اژهیپ افتیمقابل ره ۀنقطتأثیر بگذارد. در  ها، رسانه جمله از خود رامونیپ طیمح از

با تأثیر سرراست بر ها  به عنوان رسانه ها پویانمایی كهمبنی بر این دارد وجود ینظرات دریافت،

چرا که دهند  کاهش می کودکاندر را  یتفكر انتقادکه باشند  یاز منابع یكیتوانند  میمخاطب، 

 اتیتک تک تجل». شوند می محسوب( 2944 مر،یهورکها و)آدورنو  "فرهنگ صنعت"از  یبخش

 «کنند می دیکه آنها را ساخته است بازتول یرا مشابه همان کل انیآدم ،یسازفرهنگ صنعت

صنعت فرهنگ  نیبه ظاهر منفرد ا یهاشاخه دیشد یوابستگ»( و 2944،و آدورنو مری)هورکها

در هم  زین یبه صنعت برق و ... به لحاظ اقتصاد ونیزیتلو ایها و  سازی به بانک عت فیلممثل صن

 (.2944 مر،یهورکها)آدورنو و  «اند دهیتن

 دیتول ییهاییانمایپو ورکز، میدر و یزنید چون ییهایکمپان ریهای اخ سال در حال نیا با

 ت،یمعلول ۀها دربار شهیکل ،یتیهای جنس چون شكستن کلیشه یانتقاد یها دهیاند که ا کرده

به طور کلی مفاهیم  و ییزداییآشنا ،یاجتماع یدادهایها و رو ها درباره قهرمان، نقد سنت شهیکل

 "زده یخ"و  "ریدل"  .(2299 پور؛ عاله و)راودراد  دارند خود در انتقادی و چالش برانگیز

در خود دارند و به طور  یاریبس یقادانت میهستند که مفاه ها پویانمایینوع  نیاز ا ییها نمونه

 کشند.   را به نقد می یتیهای جنس خاص کلیشه

به آنها پرداخته نشده  نیشیپهای  پویانماییکنند در  ارائه می ییانمایپودو  نیکه ا یمیمفاه

که در  یکودکان یهستند، خصوصا برا دیکودکان جد یبرا بایتوان گفت تقر است و می

شده یدرون یمیمفاه ها پویانمایینوع  نیاکنند.  می یزندگ رانیهمانند ا در حال توسعه یکشورها

 یابعاد زندگ یبرخ به "زده یخ"و  "ریدل" همچون ییها ییانمایپوکشند.  را به نقد می کودکان

 یدگاهیرود به کودکان د یدهند که گمان م دوباره می ینگاه یتیهای جنس خصوصا کلیشه

 یبرادو نمونه  نیانتخاب ا لیدل نیهم به.  ببخشد یزندگ یها جنبه یبرخ به نسبت یانتقاد

آنها از  ریو تفاس افتیدر ،قیطر نیکه از ا چرا است الزم ایرانی کودکان یانتقاد كردیرومطالعه 

باره که چگونه کودکان آنچه که در  نیدر ا دانشتولید . شود می آشكار ییانمایپودو  نیا

نشان  یراه بهتر های کودکان، سازندگان برنامه تواند به ما می ،کنند می ریرا تفسبینند  می ییانمایپو
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 نقادانه ینگاه خود دیعقا و باورها بهتا  کرد تیتقو آنها در را یانتقاد دگاهیدهد که بتوان د

 .  کنند کمک جامعه شرفتیپبه  یو در بزرگسال باشند داشته

نگارانه  مردم یمحتوا لیرا با روش تحل "زده یخ"و  "ریدل" ییانمایپومنظور ما دو  نیا یبرا

 نیا از کودک 21 ریتفس سپس. میکرد یآنها را کدگذار یانتقاد میو مفاه لی( تحل2991 د،ی)آلت

 یمحتوا لیو با استفاده از روش تحل میآورد دست به قیعم ۀمصاحب روش با را یانتقاد میمفاه

 . میکرد ریتفس و بندی را طبقه ها مصاحبه از آمده دست به یها داده یفیک

 :از عبارتندی تحقیق هاپرسش

برند و  سود می یا ژهیسازوکار و از "زده یخ"و  "ریدل"های  پویانمایی یتماشادر  کودکان ایآ -

 کنند؟ می ریتفسآنها را  یانتقاد میمفاه

 ؟کنند می افتیکودکان در را ها پویانمایی نیدر ا یانتقاد میمفاه ایآ -

 است؟ کیکودکان از آنها نزد ریو تفس افتیبا در ها پویانمایی ییساختار معنا زانیم چه تا -

 کودکان در یانتقاد کرديرو نییتب یبراواره طرح و افتيدر ینظر سنتز کاربرد

 نیاانجام  یبرا یمناسب ینظر چارچوبکه  میکن آغاز "افتیدر هینظر"ابتدا الزم است از  در

 لیدل نیانتخاب بد نیاهاست.   آن نییتب نیچنهم و لیتحل ،ها داده یآور جمع یبرا و مطالعه

 شده یجاساز یخیو تار یدر بافت فرهنگ ها رسانه افتیدر نحوه»شود که  گفته می کهاست 

 ق،یعال بابه طور برابر  و مخاطبان ریتفاس ،ها رسانهاستفاده از  هیدر بافت اول نیاست، همچن

 نسن،ی) «معلوم شده است شیز پا یریپذ جامعه یرهایو در مس یسبک زندگ ،ها چارچوب

 و میباش داشته مخاطب به یبعدچند یتا نگاه کند می کمک هینظر نیا گر،ید یسو از. 2(1121

 .  میریبگنظر  در یارتباط دهیپد نیافهم  یبراکه مخاطب در آن قرار دارد را  یبافت نیهمچن

 نظر در( 1119،یبل)کو فعال را( یرانیما مخاطب )کودکان ا افت،یدر هیاساس نظربر

 بر افتیدر كردیرو.  ایم گرفته مفروض زین را مخاطب نیحال تأثیر  رسانه بر ا نیع در ،ایم گرفته

 ها رسانهمتون  ییکدگشا.  پذیرد می رامتعدد  ریتفاس وکند  می دیکأت ها رسانه یمحتوا ییچندمعنا

 ها آن تیشناخت و هور دتر  و از همه مهم کنند می یزندگدر آن  مخاطبانکه  یبه واسطه بافت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Jenson 
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و آن  میرا اصل در نظر گرفت افتیدر هینظر یها هیما پا ،یطور کل به(. 2994 سک،ی)ف تثر اسؤم

.  میبرد به کار "زده یخ" و "ریدل" ییانمایپو دو به مربوط یها داده ریو تفس یآور جمع یرا برا

 ،یبل)کو افتیدر یۀنظر در مخاطب ساختارساختار محتوا و  انیتوجه به تفاوت م با نیهمچن

و  میکن لیتحلدو نمونه  نیا درکودکان را  یها پاسختا  است هکمک کرد ما به هینظر نیا(، 1119

 .  و سپس نتیجه را تفسیر کنیم میکن سهیمقا ها ییانمایپو ییرا با ساختار محتوا ها آن

 را یرانیادکان کو یقطع یها پاسخ ها ییانمایپو که مینبود نیاپژوهش ما قائل به  نیا در

از بافت  یبه عنوان بازتاب را یرانیاکودکان  یها پاسخما  افت،یدر هیبلكه بر اساس نظر طلبند یم

 .میدر نظر گرفت رانیا  یو اجتماع یفرهنگ

 میکه به ما کمک کرد تا بتوان چرا است مرتبط زین هاواره طرح هینظر با ها پویانمایی مطالعه اما

 دهیچیپ یها واقع، مهارت کودکان در برنامه در. میکن فسیرت تر قیعم و تر بیشیات جزئبا ها را  داده

 یحد ها تا برنامه یدگیچیپ .کنند استفاده می ها برنامه مفه یبرااست که آنها  یاملوعاز  یكتنها ی

 ها بهره برنامه  نیا ازکودکان چگونه  نكهیا(.  2992و همكاران،  تچی)ف استرسانه  معمول یژگیو

. درا درک کنن امیتا پ کند میکمک  ها آن بهکه  یزیچیعنی دارد،  یبستگ ها آنبه دانش  برند یم

 : کند می فهرستها را  فهم برنامه ی( سه شكل از دانش الزم برا24: 2992) زنیکول

 (یتجار یها درخواست ها، تیروا مثال یبرا) انیب یبرا یعموم یها چهارچوب درباره دانش .2

 دانش یعموم طور به دادها،یرو عواقب و ها تیموقع درباره انتظارت از یعموم دانش .1

 ... و جهان درباره

 .  ونیزیتلو ۀرسانرفتاری  یها سنت و شكل درباره دانش .2

 خالصه نسبت به یها ییبازنما یعنی اند، شده ییشناسا واره طرح عنوان به دانش نوع سه نیا

 ،2سیکاندن از نقل به) کند می ریپذ امكان را دیجد یاه نمونه پردازش که یعموم یها دهیپد از

 یپ و میکن کشف را جهان میدار یسع که یهنگام که هستند کنش یالگوها ها واره طرح»(.  1112

(. 1111 ،یهال از نقل به1114 ،یات) «شوند یم انینما کنند، می کار چگونه زهایچ که میببر

 یکل تنوع در تواند یم کودک که هستند مرتبط هم به یرفتارها از ییالگوها نیهمچن ها واره طرح

 (.  2991 بروس،) دهد میتعم مختلف یها تیموقع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Kundanis 
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کودکان چگونه  که میداشت ازین نكته نیدرک ا یبرا واره طرح یۀبه نظر ما ل،یدل نیهم به

 هئارا ها ییانمایپودر  جدیدی میمفاه کهآنجا  از.  کنند میو درک  فهمند یمرا  ها ییانمایپو

 یاطالعاتچگونه کودکان مورد مطالعه  میبه ما کمک کرد تا درک کن واره طرح یۀ، نظرشدند یم

 .کنند می یبند طبقهو  ریرا تفس کنند می افتیدر ها ییانمایپوکه از )شامل اطالعات جدید( 

و  ستندیاست که کودکان منفعل ن نیمقاله ا ینظر یادعا ،ینظر سنتز نیا اساس بر

داند درک  را به هم مربوط می یرفتار اتیها که جزئ واره طرح ایرا بر اساس الگوها  ها پویانمایی

 یو با جمع آور ریبه شرح ز ژهیشناسی و روش یریرا با بكارگ ییادعا نیکنند. چن می ریو تفس

 .میمربوط آزمون کرد یها داده

 یشناس روش

 انجام شده است:در دو مرحله  ها داده یآور جمع یروش پژوهش برا ،یطور کل به

 ؛یانتقاد یها مقوله استخراج یانتخاب شده برا یها ییانمایپو 2نگارانه مردم یمحتوا لیتحل .2

 یها ییانمایپودرباره  مورد مطالعه، کودکانتک تک با  افتهیساختار مهین قیعم ۀمصاحب .1

 .یانتقاد میداده شده با تمرکز بر مفاه شینما

آنها )از  یمشاهدات یمشاهده کودکان و رفتارهاپژوهش فرد و واحد  نیدر ا لیتحل واحد

 هستند.   زده یخو  ریهای دل پویانمایی یتماشا دردر آنها(  یتفكر انتقاد یها جمله شاخص

 کرد استخراج ها ییانمایپورا از  یانتقاد میمفاه بتوان آنكه یبرامطالعه،  نیا یمدل نظر طبق

 میمفاه نیا که یبافت بلكه م،یریبگرا در نظر  ها ییاانمیپوخود  یداستان بافتتنها  نه تاالزم بود 

که در  یبود مفهوم ممكنامر آن بود که  نیا لیدل. میریبگ نظر در زینرا  شوند یم ریتعب آن در

یا  و نباشد یانتقاد شوند، یم افتیدر ها ییانمایپو نیکه ا یبود در بافت یبافت داستان انتقاد

 استفاده دارد یفیک یكردیرو که نگارانه مردم یمحتوا لیحلت روش از ما لیدل نیهم به. عكسبر

 .میکرد یروش کدگذار نیا از استفاده با را یانتقاد میمفاه و میکرد

 انجام افتهیساختار مهین قیعم یها مصاحبه آنان با کودکان، یبرا ها ییانمایپو پخش از بعد

 .  میکرد مطالعه ها ییانمایپو یانتقاد میمفاه از را ها آن افتیدر و میداد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1.  Ethnographic Content Analysis    یا ECA 
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 دیدر تأک ینگار مردمبا  یخاص یهمبستگ افت،یدر هینظر است معتقد( 1121) نسنی

که  یزیدارد، چ یاز عمل اجتماع یبه عنوان شكل ها رسانهاستفاده از  یها وهیشدوباره بر 

 یخیو تار یبافت فرهنگ در کودکانمطالعه،  نیا در .ردیگ یمقرار  ینگار مردم ۀرمجموعیز

  شدند.شاهده م خود

 هانمونه نشيگز

در خود داشتند  یستینیفم یها مقولهکه  "زده خی"و  "ریدل" ییانمایپو دوها،  داده یآور جمع یبرا

.  میانتخاب کرد ها آندرون  یانتقاد میمفاه لیبه دل را( 1124 ن،یو گارابد 1124 لد،ی)و

 را شرویاز زنان پ دیجد یا نسخه»است و  یزنیتوسط د 1121 سال محصول "ریدل"پویانمایی 

ساختارشكنی را  ،یخوشبخت یمرد برا کیوابسته به  شاهزاده خانمی یکه الگو دهد یم ارائه

مستقل است که از  یو دختر رکیز ی[، شاهزاده خانمییانمایپو یاصل تی]شخص دایمرکند.  می

 یاریبس» ییانمایپو نیا (. 1124 ،2نی)گارابد «کند میامتناع  ردیازدواج قرار گ بند و دیدر ق نكهیا

 از یاریبس یحاو( و 1124 لد،ی)و «گذارد یمپشت سر  را تیجنس درباره یسنت تصورات از

 ۀدربار داستان که یکس ،دایمراست.   یتیجنس یها شهیکلو  ها سنتدرباره  یانتقاد میمفاه

ر است سرکش و جسو یدختر او(.  1124لد،ی)و «است یزنید شاهزاده خانم نیرتریدل»اوست، 

که  یراندازیبا مهارت در ت یدختر اسكاتلند کیراهش را خودش انتخاب کند.  خواهد یمکه 

 .  است متفاوت بدنش بیترک یزنید هایسایر شاهزادهبرخالف 

 یخی یقدرت با که ماجراجوست و نفس به اعتماد با یدختر داستان زین "زده یخ" ییانمایپو

گذشته را به واسطه  یتینقش جنس یها تیمحدود تمام» "زده یخ" ییانمایپو.  کند میمبارزه  یقو

 کی از یستینیفم یژانر»و  «شكند یمهم  درالسا،  شاهزادهآنا و شاهزاده  شرو،یدو زن پ بیترک

 خود دوست به ،ییانمایپو یاصل تیشخص ، آنا(.  1124ن،ی)گارابد« است انهیعام داستان

کند و  دایتا خواهرش را پ کند میآغاز  ییتنها به را انهیجراجوما یو سفر ستین وابسته ستفیکر

 به او کمک کند. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Garabedian 
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 کنندگان در مطالعه شرکت 

 یریگ نمونهبا استفاده از روش  تهران در سال 21 تا 9 نیسن نیبپسر(  5دختر و  5کودک ) 21

 لیدل نیرا به ا یگروه سن نیا ماپژوهش شرکت کردند.   نیهدفمند انتخاب شدند و در ا

 یسن یها نسبت به گروه لمیاز ف یبهتر یدرک کل ییتوانا» سن نیا درکه کودکان  میکردانتخاب 

 به لمیدر دنبال کردن ف یشتریب ییتوانا ها آن نیهمچن(.  2995 ،ی)آکادم «تر از خود دارند قبل

ساعت است.  کیاز  شیب ها آنزمان  کهدارند  ییها ییانمایپومانند  یداستان طوالن کیعنوان 

)واکنبرگ و  کنند میفكر  شتریب یمسائل اجتماع ۀهستند که دربار یا در مرحله ها آن نیبر ا عالوه

 (. 1111کانتر، 

 یفرهنگ یهاسسهؤاز م یكیپژوهش به  نیا یکنندگان مناسب برا کردن شرکت دایپ یبرا ما 

ودکان ک یسسه با پدر و مادرهاؤم رانیمد یهماهنگ باو سپس  میکودکان در تهران مراجعه کرد

 بود الزمبودند،  یسن قانون ریز شانفرزندانکه  ییآنجا از. میگرفت تماس نظر مورد یسن ۀرد در

 راپژوهش  یاجرا یو چگونگ یستیچ ما.  کنند مشارکت پژوهش نیا دربدهند که  اجازه آنها تا

و  تكمیلرا  یاخالق نامه تیرضا ۀپرسشنام نیوالد، میکرد حیتشر شان کودکان و نیوالدی برا

 .کردند یهمكار ما با عالقه با زین دکانکو

 ها داده یآور جمع نديفرآ

 "زده خی"و  "ریدل" یها ییانمایپو(،  2991) دینگارانه آلت مردم یمحتوا لیتحل كردیبه رو وسلت با

 یمحتوا لیتحل در». یمشو ییشناسا ها آن یمضمون یها با رویه تا میرا بارها و بارها تماشا کرد

 شده یطراح یرفت و برگشت یا گونه به ریو تفس لیتحل ها، داده یآور جمع ندایفرنه، نگارا مردم

 در را گرید یبرخو  میبود هکرد یبند طبقه شیپ از را ها مقولهاز  یبرخ(.  2991 د،ی)آلت «است

 رفتار ها، الوگید ،یاصل یهاتیشخصشامل  یکدگذار.  میکشف کرد ها ییانمایپو یتماشا نیح

 عناصر"از  میمفاه یبند طبقه یبرا.  شد یم یو صوت یریتصو ،یتیروا یها افتب نیو همچن

2تفكر
 یمحتوا لیاساس تحل نیو بر هم می( به عنوان راهنما استفاده کرد1121)پاول و الدر، "

 : میکرد یکدگذاررو  شیپتوجه به عناصر  با زین راها  ییانمایپو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 Elements of thought 
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 ،ییگرا مصرف ست،یز طیمح ،یتیجنس یها شهیکل ت،یطرح مسئله )درباره معلول (الف

 ،و...( یاستفاده از فنّاور

 ،طرح پرسش( ب

 ، ها فرض شی( نقد پج

  ملكردها،( نقد عد

  د،ی( نقد عقار

  ها، شهیکل یشكنساختار( س

 نكردن در قضاوت،  لی( تعجع

 بر اساس شواهد و مدارک،  یریگ می( تصمک

 .رهیمتفاوت و غ یها دگاهی( طرح نقطه نظرات و دص

و سپس کرده  میتقس نفره 4گروه  کی و فرهن  2 گروه دومرحله بعد، ما کودکان را به  در

 زین ها مصاحبه. میکرد پخش آنان یبراای هفته کی همتفاوت با فاصل یها را در زمان ها ییانمایپو

  بدست آمدند: قیتحق ندایفر در ریز میمفاهانجام شد.  ها ییانمایپو یاز تماشا پس و درنگیب

 "ریدل" يیانمايپو یانتقاد میمفاه

، به "ریدل" ییانمایپودر  یانتقاد میمفاه نیتر مهماز  یكی :یتیجنس یها شهیکلشالوده شكنی  .2

ست که در مقابل ا یدختر ،یکاراکتر اصل، دایمر.  است یتیجنس یها شهیکل دنیچالش کش

دواج کردن ندارد و دوست به از یا عالقه او. کند میمعمول درباره دختران مقاومت  یباورها

 گریدتصویر و  یزنید یها شاهزاده خانم گریبه د هیشب اوآزاد باشد.   یتیدارد تا از هر نقش جنس

ها را  شاهزاده گرید ،یراندازیت مسابقه در که است یدختر یو. ستین یزنید در رایجدختران 

کامالً متفاوت از  یزیچ دهد یم انجامهست و  دایهر آنچه مر یکلطور  به.  دهد یمشكست 

تا اقدامات  ستندیشجاع ن یباور که دختران به اندازه کاف نیا.  است زنان از رایج ریتصاو

 نیاز ا او.  شود یمنقض  دایانجام دهند، توسط مر «آتش آبشار آب از دنینوش»چون  یا شجاعانه

 .  نوشد یمو از آن  رود یمآبشار بلند باال 
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 او.  ستدیا یانتظارات مادرش م مقابلدر  دایمر :یجتماعا یدادهاو قرار ها سنت نقد .1

 یو قراردادها ها سنتدر برابر  تااو را متقاعد کند  کند میکه مادرش تالش  یزمان

 ام یکل زندگ یبرا آن یبرا مرا تو که است یزیچ نیا»: دیگو یمشود،  میتسل یاجتماع

 نیمرا به ا یتوان ینم زین تو. نمک یبه آن عمل نم و خواهم یآن را نم من. یا آماده کرده

 یو قراردادها ها سنتطبق  دیباور که دختران با نیا انسسك نیدر ا «.یکار مجبور کن

 .شود یم دهیازدواج کنند به چالش کش یاجتماع

 دایمر پدر.  است متفاوت دایمر پدر از دایمر مادر دگاهید مختلف: یها دگاهید ارائه .2

 دنیجنگگرفتن  ادی ،ینباش ای یباش شاهزاده خانم» برخالف مادرش اعتقاد دارد که

 مادرش یباورها با وضوح به که دارد ییباورها دایمر گرید طرف از.  «است یضرور

 .  است متفاوت

 کهباشد  ییدهایو نبا دهایبااطالعت از  ازآزاد  خواهد یم دایمر :ها سنتدر برابر  شورش .4

صورت  یکه رقابت در قلمرو پادشاه یزمان. دارند قرار او یواقع خواست مقابل در

به دست آوردن  یبرا من»: زند یم ادیو فر ردیگ یمکمان در دست  کی زین دایمر رد،یگ یم

 مادرش به دایمر.  کند می امیق ها سنتکنش، در مقابل  نیبا ا او.  «کنم یمخودم پرتاب 

 ادیقلمروها فر گریاو در مقابل فرماندهان د «.همانند تو شوم خواهم ینم من»: دیگو یم

 ماکه  دیگو یم ها سنت خصوص در نظر دیتجد دربارهبرابر آنان  در نیو همچن زند یم

 من»: میکن یرویپ ها سنتاز  نكهیا یبه جا میخودمان برو یقلب یبه دنبال آرزوها دیبا

 ملكه من، مادررا نقض کنم.   ها سنتام آنچه درست است را انجام دهم و  گرفته میتصم

و  میسیخود را بنو یتا خود داستان زندگ میکه ما آزاد هست کند می احساس بشقل از

 در.  «میابیب خودمانو عشقمان را در زمان مناسب  میبرو خواهد یدنبال آنچه قلبمان م

 :کنند میابراز  ها سنتاعتراض خود را در مقابل  زیها ن شاهزاده دا،یمر یسخنران نیکنار ا

 راه خودمان دیبده اجازه ما به[. میکن دنبال را قلبماناست]که  العاده فوق دهیا کی نیا»

  «.میکن انتخاب را خودمان
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در  کهاست  یزیسرنوشت چ ندیگویهستند که م یافراد»: دیگو یم دایمر زیداستان ن انیپا در

 یبه اندازه کاف دی. شما باماست درون ما ریتقد.  دانم یم بهترخود من  اما. ستیندسترس ما 

 «.دینیبب را آن تا دیباش عشجا

 "زده خي" يیانمايپو یانتقاد میمفاه

عمق در حل  زده یخ ییانمایارائه شده در پو یانتقاد میاز مفاه یكی :مسئله حل در عمق .2

در  گرانیناخواسته به د یها بیاز آس یریجلوگ یالسا او را برا نیوالدمسئله است. 

 یصورت درک کنند تا قدرتش را کنترل کند. به او کم نكهیا یبه جا دارند، ینگه م یاتاق

که اگر پدر و مادر او به  میشو یممتقاعد  لمیف انیدر پا ما. ستین یمنطق حل راه نیا که

کمک به او در کنترل کردن  یبرا یگریحل به فكر راه حل د راه نیاجرا کردن اول یجا

کنترل قدرت خود  یابر ییتوانا توانست یمو  شد یممشكل السا حل  افتادند، یمقدرتش 

 .  اوردیرا به دست ب

. شوند می شكسته یتیهای جنس کلیشه زده یخ ییانمایپو در :یتیجنس یها شهیکل شكستن .1

 لیتحل یبرا ما روش م،یداد شرح شناسی پژوهش روش بخش در که همانطور

 لیتحل یما برا یعنینگارانه بود.  مردم یفیک یمحتوا لیروش تحل ها پویانمایی

 ممكن. میگرفت نظر زینرا در  رانیا یبافت فرهنگ یانتقاد میو استخراج مفاه ها ییپویانما

از آن  یتیهای جنس کلیشه یتماشا شود مفهوم انتقاد كایدر بافت آمر لمیف نیا اگر است

شكستن  یانتقاد مفهوم رانیا یخیو تار یاستخراج نشود اما با توجه به بافت فرهنگ

 ییتنها به ،ییانمایپو یکاراکتر اصل ،استخراج شد. آنا شنیمیان نیدر ا یتیهای جنس کلیشه

کند و او را متقاعد کند تا تابستان را بازگرداند.   دایپ راتا خواهرش  رود یمکوهستان  به

راه او را  نیکه در ب یپسر ستف،یبه کر یوابستگ چیباهوش است و ه یدختر او

ها  را از کشته شدن توسط گرگ ستفیشجاع است و کر آنا.  ندارد کند، می یهمراه

که از زن در جامعه  تصاویری یشده است که تمام ییبازنما یا به گونه او. دهد یمنجات 

 .کند میوجود دارد را نقض  ها ییانمایپوها در  شاهزاده خانم از نیو همچن
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ست ا یکه آنا دختر کند میفكر  او. کند می یداور شیآنا را پ ستفیکر :یداور شیپ نقد .2

که آنا شجاع است و ما متوجه اشتباه  شود یممتوجه  انیدر پا اما .ندارد توجه ارزش که

 .  میشو یمآنا  یداور شیپدر  ستفیکر

درباره عشق وجود دارد  ها ییانمایپو درکه اغلب  یا شهیکل :عشق درباره شهیکل شكستن .4

 زده خی ییماانیپودر  اما.  کند می ییبازنمادو جنس  نیب یاست که عشق را احساس نیا

که آنا را نجات  ستالسا ا ی بوسه نیاخانواده وجود دارد.  یاعضا انیتنها م یعشق واقع

به  السا. هانس نه و است آنا خواهر به متعلق یواقع عشق. مرد کی ۀو نه بوس دهد یم

توسط دخترها و  ها ییانمایپوکه معموالً در  یا جمله «هستم عاشقت» دیگو یمخواهرش 

 خانواده.   یو نه اعضا شود یمنس مخالف گفته پسرها به ج

 ها افتهي ریو تفس لیتحل

را به صورت جداگانه  ییانمایپو هر یانتقاد میمفاه از کودکان افتیدر ما بخش نیا در

متاثر از  کهمتنوع بود  ها پویانمایی ازشان و قضاوت کودکان افتیدرایم.  بندی کرده طبقه

، بود متفاوت هم با آنان یشناخت یها طرحواره که ییآنجاو از آنان بود  یشناخت یهاطرحواره

 دهیم.   گرفت که در ادامه شرح می قرار می یاجداگانه یهابندی در طبقه شان یهاافتیدر

 "ریدل "يیانمايپو یانتقاد میکودکان از مفاه برداشت

و  دایمر انیمدرباره تنش  کودکان ازاز پرسشها  یكی :متفاوت یارهایمع اساس بر قضاوت 

 یارهایبا مع آنهاو مادرش قضاوت کنند.  دایمر انیتا م میخواست ها بچهاز  ما.  بود مادرش

 دا،یمر باموافق  یشد که گروهیباعث م نیکردند و هم و مادرش را قضاوت می دایمر یمختلف

 نندگانک شرکت اغلب .بدهند آنها یدو هر به را حق زین یگروه و دایمر مادر باموافق  یگروه

احترام بگذارد  ها سنتبه  ستیبا یم دایمر وبود  دایمر مادر با حق که داشتند باورمطالعه ما،  در

 شاننیشیتا از دانش پ کردند میتالش  بودند، روبرو دیترد با که یطیشرا در آنان. کند ازدواج و

 مادرش و دایمر انیمقضاوت  یبرا را"سنت"مفهوم  ها آنمثال،  یبراقضاوت استفاده کنند.  یبرا

 یرویپ ها سنتاز  دیبا ها انسانبود که  نیشان ا فرض شیمفهوم پ نیبر ا هیبا تك و کردند استفاده

 اشتباه است:  یاجتماع یو قراردادها ها سنتکنند و نقض 
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 اما.  میاحترام بگذار ها سنت به دیبا ماچون  گفت یمدرست  دایمر مادر: »ساله 22 صادق، 
 «.خواست یم یخوب ندهیآ ناو یبرا مادرش. کرد ینم رو کار نیا دایمر

که  کرد یماشتباه  دایداشتند که مادر مر باورمورد مطالعه،  کودکاناز  یبرخحال  نیع در

را  ها انسان دیبود که نبا نیکودکان ا فرض شیپواقع،  در. ندکازدواج به  مجبوراو را  خواست یم

 یتیگروه از کودکان با وضع نیاو اراده آنان است.  لیکرد که بر خالف م ییمجبور به کارها

اجبار  گریطرف و از طرف د کیاز  ها سنتاز  یرویبودند: پ مواجهدو شناخت  انیم متناقض

 شان است:  و اراده لیکه برخالف م یزیبه چ ها انسان

 نیوالد.  میاحترام بگذار ها سنتبه  دیبا ما. گفت یمدرست  دایمر مادر: »ساله 22 ن،یآر
 داده یاجازه نم دایحال مر هر  به اماازدواج کنه براش بهتره.   دایاگر مر دانستند یم دایمر

 «.بود اشتباه نیا و رندیبگ میتصم شیدرباره زندگ

 : گوید میفكر کردن  هیثان چند از  پس نیآر 

اج که ازدو خواست یمکه از دخترش  دایطرف مادر مر کی از. کردند یماونا اشتباه  یهر دو»
بهتر بود که  دایبه هر حال مر اما.  کنه ازدواج نداشت دوست که دایمر گهید طرف از و هکن

 «.احترام بذاره ها سنتبه 

پدر و مادر داناتر از  رایز کرد یماشتباه  دایاعتقاد داشتند که مر کنندگان شرکتاز  یبرخ

آنان بر  قت،یحق درگوش دهند. به حرف پدر و مادرشان  دیبا ها بچه نیفرزندانشان هستند و بنابرا

 :کرد اطاعت نیوالد از دیبا صورت رشان باور داشتند که در هنیشیپ یتشناخ ایهطرحوارهاساس 

که ازدواج کنه اما  خواست یماز دخترش  اون.  گفت یمدرست  دایمر مادر: »ساله 9 ،بهناز
 «.کنه اطاعت که بود بهتر اون.  کرد یماون مخالفت 

داشته  یشاهزاده خانم بشه تا سرنوشت خوب هی دایکه مر خواست یممادرش »ه: سال 22 زهرا،
 «.باشه

 جهیکه در نت یو اتفاقات ییانمایپودر داستان  دایها به عواقب مقاومت مر از استدالل یبرخ

 : دادند یاتفاق افتاد ارجاع م ومتمقا نیا

اومد اما مادرشم ینم شیات پآن اتفاق داد یبه حرف مادرش گوش م دایمر اگر: ساله 21 ،یعل
از  یكیبا  دایکه اگر مر چون گفت یمدرست  دایمر مادر. گرفت یمسخت  نبه او قدر نیا دینبا

 به لیتبد مادرش و اومدینم شیپ ناخواسته اتفاقات اون کرد، یمها ازدواج شاهزاده اون 
 «.شد ینم خرس
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 اون که کرد اشتباه هم دایمر.  خورد ور کیک اون که کرد اشتباه دایمر مادر: »ساله 21 ن،یاسی
 شیاون اتفاقات ناخواسته پ داد یگوش م مادرش حرف به دایمر اگر. داد مادرش به رو کیک

  «.اومد ینم

 ییانمایپومرجح  تیهم وجود داشت که به روا یمتفاوت ریگروه، تفاس نیا نظرات مقابل در

 هیکه پا ها فرض شیپ نیا نیتر مهماز  یكی داشتند و یمتفاوت یهافرض شیپ ها آنبود.  تر کینزد

 : میکن نییرا خودمان تع مان یزندگ ریمس دیبود که ما با نیا گرفت یمها قرار  قضاوت

رو انجام بده  ینفر دوست نداشته باشه کار کیکه اگر  بود، چون دایرم با حق: »ساله 22 انا،یک
شو انتخاب کنه و  ندهیکه خودش آ ستخوا یم دایمرکه اونو انجام بده.   میمجبورش کن دینبا
 «.بود بهتر بره خودشو یزندگ ریمس نكهیا

که مقابل  کرد یمرو  یکار داد، یمبه حرف مادرش گوش  دایمر اگر: »ساله 22 ن،ینازن
 «.میبد انجام میندار دوست که رو یرما کا ستیدرست ن نیخودش بود و ا یها خواسته

 مقابلدر  یزیاو چ یذهن فرض شیپ.  بود شیباورها رب یمبتن قضاوتش زین ساله 21 انایآر
دب ؤم دیبا ها بچهت که شطرف اعتقاد دا کی از.  دادند یمو مادرش انجام  دایمرکه آنچه بود 

 که دهند انجام یکار میکن مجبور را گرانید دینبا ماداشت که  اعتقاد گریباشند و از طرف د
 ندارند:  دوست

 رفتار اون باعث مادرش نكهیا خاطر به نبود مودب دایمر. ندکرد یماونا اشتباه  یدو هر»
خودش کنه و  هیرو شب دایمر خواست یمکه  کرد یمهم اشتباه  دایمر مادر.  بود دایمر نامودبانه

 «.بشه خودش هیشب داشت دوست دایمرممكن بود.  ریغ نیا

 مورد در آنان که بود ییباورها اساس برو مادرش  دایمر انیقضاوت م یآنان برا یارهایمع

و  مادر و پدر به احترام لزوم مادر، و پدر از اطاعت لزوم ها،سنت از اطاعت لزوم. داشتند ایدن

 کار به مورد نیا در قضاوت یبرا را آنها کودکان که بود ییارهایمعها بودن انتخاب یاریلزوم اخت

 یکرد که قضاوت آنها انتقادیم نییتع ،داشتند شیاز پ هامتفاوت که آن یارهایمع نیهم و بردند

 . یانتقاد ریغ ایباشد 

داستان  انیپا دربارهمتفاوت  تیروا دو کنندگان، شرکت انیم در :داستان انیپا از تیروا دو

 در دایکه مر کردند یمنخست اظهار  گروهکامالً متفاوت بودند.   تیروا از ریتفاس و داشت وجود

اعتقاد داشتند که  آنانگرفت که ازدواج کند.   میتصمگوش کرد و  مادرش حرف به داستان انیپا

 زیمادرش ن شد،با یگرفت تا دختر خوب میبود و تصم مانیپش شینسبت به رفتارها قاًیعم دایمر
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 میتصم دایمر شد لیتبد انسان به دایمر مادر که یزمان ان،یپا در»: دیبخشداستان  انیپا دراو را 

 انیاز پا رشانیتفس که یکنندگان شرکت.  «شد بهتر ناوو رفتار مادرش با  کنه ازدواج گرفت

که به حرف  کرد یماشتباه  دایبودند که اعتقاد داشتند مر یبود اغلب از گروه گونه نیا ییانمایپو

 .داد یممادرش گوش ن

 تر کیداستان نزد یاصل تیروا بهداستان داشتند که  انیاز پا یکامالً متفاوت افتیدوم در گروه

از  رها دهد اجازه دایمر به تا گرفت میشد و تصم مانیپش دایمر مادر که ندعتقد بودم ها آنبود. 

 درباره را افتیدر نیا که یکودکان واقع دراش را انتخاب کند.  یزندگ ریخودش مس ها سنت

و حق با  کرد یماشتباه  دایمر مادرند که اعتقاد داشتند تعلق داشت یگروه به داشتند داستان انیپا

 بود:  دایمر

 یزمان.  نكنه ازدواج که داد اجازه اون به و کرد رییتغ دایمر مادر نظر آخرش: »ساله 21 ،یعل
 دایکنند، مر هیکه خرس شده بود غذا ته دایمادر مر یتا برا کردند یم یریگ یکه داشتند ماه
 اما. دونست ینم درست اولش اونو دایمر مادر که یزیچ کرد؛ یمشكار  یبا کمونش ماه

 «.سودمنده و خوب زیچ هی کمون و ریت که کرد اثبات اون به دایمر
نزد جادوگر رفته بود تا بتونه نظر مادرش رو  دایکه مر دیفهم دایمر مادر» :ساله 22 ن،یآر
 به دیفهم نویا دایمر مادر یوقت نیبنابرا. رهیبگ میتصم خودش که بده اجازه اون به و دهب رییتغ
 «.رهیبگ میتصم خودش و اشهب آزاد تا داد اجازه دایمر

تا  کرد یمکه به ما کمک  ییها از پرسش یكی :ییانمایپو امیپ از کنندگان شرکت افتیدر  

 کنندگان شرکتبود.  "ریدل" ییانمایپو امیدرباره پ میرا درک کن لمیبرداشت کودکان از ف یچگونگ

آنان باور داشتند  اغلبداشتند.  ییانمایپو امیدرباره پ یکامالً متفاوت یها افتیمطالعه، در نیا در

.  میرا انجام ده ندیگو یچه م هر و میبده گوش مادرمان و پدر حرف»بود که  نیا لمیف امیکه پ

 «.از ما تجربه دارند شتریو ب خواهند یرا م ها نیما بهتر یبرا آنان  رایز

و به حرف  مینكن صحبت ادبانه یبود که با پدر و مادرمون ب نیا لمیف امیپ: »ساله 21 ن،یاسی

ما  یرو برا ها نیاز همه مهربون تر هستند و بهتر نیوالد: »ساله 21 انا،یآر«. میاونا گوش بد

 «.میبد گوش اونا حرف به که هیضرور نیبنابراخوان.  یم

 داشتند.  ییانمایپو امیدرباره پ یتر متفاوت یها دهیبودند که ا یکودکان گریطرف د از
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ما  یهم برا ییها یبود که رسم و رسومات ممكنه بد نیا ییانمایپو امیپ: »ساله 22 ن،یآر

 .  «ستندیما خوب ن یبرا یطیداشته باشه و اونا در هر شرا

 نییتع رو ماستکه مربوط به  یزیهدف هامون رو و هر چ دیخودمون با ما: »ساله 21 ،یعل

 یرویپ ها سنتاز  ستین ازینوقتا  یبعضبود که  نیا لمیف امیپ: »ساله 22 انا،یک «.میکن فیتعر و

 «.میکن

 منع هامون خواسته از رو ما دینبا کس چیبود که ه نیا ییانمایپو نیا امیپ: »ساله 22 ن،ینازن

  «.میمقاومت کن میرس یاهدافمون م به که ییجا تا دیبا ما.  کنه

 زده خي يیانمايپو یانتقاد میکودکان از مفاه برداشت

عمق در حل مسئله بود. ما از  زده یخ ییانمایپو یانتقاد میاز مفاه یكی :نیوالد قضاوت 

 ایگرفتند  شیالسا پ یدر برخورد با مسئله  یالسا راه درست نیوالد ایآ میدیکنندگان پرس شرکت

السا داشتند.  نیدرباره والد یمتفاوت یها پرسش، قضاوت نیپاسخ به ا در کنندگان شرکت. ریخ

 انتخاب السا مشكل با برخورد در یدرست حل راه السا نیدوال که داشتند باور آنان از یبرخ

 یها قضاوتکودکان  نیکدام از ا هر .داشتند نگه جدا جمع از او کهبود  یکار درست نیا و کردند

 خاص خودشان بود. یذهن یها فرض شیپبر اساس  شانیها قضاوتخاص خودشان را داشتند و 

محدود و  ستیبا یمباور داشتند که السا  بودند، فقموا السا نیوالد حل راه با که یکودکان    

 .نزند بیآس گرانیناخواسته به د تا شد یمقطع  ایارتباطش با دن

 بود یدرست حل راه او قدرت کنترل یبرا ایدن با السا ارتباط کردن محدود: »ساله 22 صادق،

 خی کرد یملمس اون  یزیکه هر چ .  چوندارند نگه امن را شهر و نزند بیآس گرانید به تا

 «.رهیزدنشو بگ خی یتونست جلو یو اون نم زد یم

که السا  کردند یم رداره، فك یکه السا اونطور قدرت دندیفهم یماگر مردم شهر »ساله:  22 زهرا،

 «.اونا خطرناکه یکه برا هیزیچ یی،والیه

 ممكن.  کرد یم خیبه  لیتمام جهان رو تبد کردند ینم محدود رو السا اگه»ساله:  21 نیاسی

 «.بود خطرناک هم السا خود یبرا نیا و بشه شهر تو ترس باعث بود

از عواقب  ها آن. دادند ینم ارتباط هم به را داستان یانتها و ابتداکنندگان  گروه از شرکت نیا

کودکان اعتقاد داشتند که  گریمقابل، گروه د درقدرت السا درباره شهر و خودش نگران بودند. 
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 ارتباط مردم با تا دادند یماجازه را  نیالسا ا بهاگر  ها آنمادر السا اشتباه بود و  وراه حل پدر 

 . کرد یم دایپ زمان طول در قدرتش کنترل یبرا یراه او باشد داشته

 کرد، یمو با جامعه ارتباط برقرار  رفت یم رونیالسا ب اگر»ساله معتقد است:  21 ن،یآر 

 هیچون همش تو خونه بود و با بق اما. شد یمهتر و ب داد یمبهش دست  یاحساس خوب

 «.شد یمنداشت اخالقش روز به روز بدتر  یارتباط

 ایدن با اون.  بود شده افسرده بود تنها خونه تو همش که لیدل نیا به السا»ساله:  21 ی،عل 

 «.کنه کنترل رو قدرتش تونست ینم اون نیبنابرا نبود درست پدرش حل راه. نبود آشنا

 دیبا داشت، یمارتباط  گهید یها بچهکه با  هم تو هر وق شد یمآزاد  دیبا السا»: 21 ،انایآر

 «.دیپوش یکش م دست

نگاه  یالسا انتقاد نیگرفتند تا به رفتار والد کنندگان به کار می از شرکت یگروه که یاریمع

     .کردند می محدود دینبا را خارج یایبا دن السا. آنها اعتقاد داشتند ارتباط بود "ارتباط"لزوم  ،کنند

در دو گروه قرار  زین( یداور شیپ) آنا با ستفیکر رفتار ریتفس درکودکان  :یشداوریپ درک

 کردند یمابراز  آنان. شدند یمن آنا به نسبت ستفیکر یداور شیپمتوجه  آنان از یبرخ. گرفتند یم

 گرید گروه.  بود هشجاع برخورد کردباهوش و  یمانند دختر آنا به  باهمان ابتدا  از ستفیکه کر

 در مورد آنا نبودند.  ستفیکر یداور شیمتوجه پ زین

 نكهیااست...   عرضه یو ب یو پا چلفت آنا دست  کرد یماولش فكر  ستفیکر»: نیآر 

 «.نداشت یلیدل چیه کرد یمفكر  یطور نیا

واسه  شناخت یخوب نمآنا رو  اون. ستیکه آنا شجاع ن کرد یماولش فكر  ستفیکر» :انایآر 

 اون. ان ترسو شتریب دخترا و بود دختر هی اون چون. کرد موردشقضاوت رو در  نیا نیهم

 «.کرد قضاوت رو آنا یلیدل چیه بدون

 ستفیکر یداور شیپ ییشده بودند در مورد چرا ستفیکر یداور شیکه متوجه پ یکودکان

 ستفیکر یداور شیپ لیکه دل یگروه .2 :گرفتند یمداشتند و در دو گروه قرار  ینظرات متفاوت

 گونه نیدرباره آنا ا ستفیکه چرا کر ندشرح ده توانستند ینم که یگروه .1و  دانستند یرا م

 قضاوت کرد.  

 مرد کی آنا اگر. کرد قضاوت رو آنا عیسر اون.  شناخت یآنا رو نم ستفیکر»گوید:  می یعل

 «.و قدرتمنده یکه اون قو کرد یمفكر و  کرد ینم آنا درباره رو قضاوت نیا اون بود
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 زد حرف تیعصبان با ستفیاست چون اون با کر عرضه یآنا ب کرد یمفكر  ستفیکر»: نیاسی 

 «.کرد شیعصب و

رفتار  لیتوانستند دل لیدل نیدانستند و به هم را می یداور شیکودکان از قبل مفهوم پ نیا 

 را شرح دهند. ستفیکر

 آنان اغلبشجاع بود.   شناسند یکه م یدختران گریه آنا برخالف دکودکان باور داشتند ک همه

 اغلب دختران که گفتند یم ها آن.  شناختند یآنا باشد را نم به هیشب یرفتار لحاظ از که یدختر

 .ستندین شجاع یکاف اندازه به و هستند فیضع

شرح دادند  گونه نیارا  لمیف امیهمه کودکان پ :ییانمایپو امیپ از کنندگان شرکت افتیدر    

 انیرا تنها در م یقیعشق حق ها آن. دارد وجود دوستان و خانواده انیم در یواقع عشقکه 

شده است.   ترجمه  یبه محبت واقع 2"یواقع عشق" ،شده ترجمه نسخه  در. دانستند یخانواده نم

 اگر.  بود وسملم و یعیطب دوستان و خانواده انیم یهمه کودکان به عنوان حس یبرا کلمه نیا

 متفاوت بود. ییانمایپو امیکودکان از پ ریتفس دیشا شد یم ریتعب یکلمه به عشق واقع نیا

 یریگ جهیو نت بحث

 یانتقاد میاز کودکان مفاه یکه برخ دهد یم نشان یفیک یها داده ریتفس و لیتحل جهینت

آن را شرح  ییانمایاختار پومتفاوت با س یااز آنها به گونه یکنند و برخ را درک می ها پویانمایی

 یبه مجهزبودن آنها به ابزارها مربوط ،شود آنها می افتیکه باعث تفاوت در در یریمتغند. هدیم

 یوممفه یهاقالب همان یمفهوم یابزارها. بودند آشناآنها  باکه از قبل  است یمتفاوت یمفهوم

 است نیا دهد یم نشان جینتا آنچه. میکن ریفسو ت میرا بفهم ایکنند دن هستند که به ما کمک می

درک آن  یبرا یمفهوم یابزارها ،کنند درک را ها شنیمیان یانتقاد میمفاه قادرند که یکودکان که

 یداورشیو پ شهیبا مفهوم کل قیتحق نیا درکه  یکنندگان ند. به عنوان مثال شرکتررا دا تیموقع

 دو مفهوم را درک کنند.   نیا مرتبط با یانتقاد میتوانستند مفاه یداشتند م ییآشنا

 یانتقاد میکودکان مورد مطالعه از مفاه برداشتتوان انكار کرد که  نمی یطور کل به

که  یحال در. ها ییانمایپو یتا محتوا ه استآنان بود ریتفس نحوه بهوابسته  شتریب ها ییانمایپو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. True love 



 

 

 

 

 

 1311، پاییز و زمستان 4، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   424 

  

 

 انیم ها ییانمایپواز  افتیرهمه کودکان مشترک بود اما د یشده برا داده  شینما یها ییانمایپو

با  ها ییانمایپوتفاوت داشت.  ها ییانمایپو ییساختار معنا با هممتفاوت بود و  کنندگان شرکت

 که یزمان. دندیکودک را به چالش نكش نیشیپ یها شناختبودند اما  یانتقاد میمفاه یحاو نكهیا

و  دادند یم رییرا تغ ها ییانمایپو یاآنان معن گرفت، یمآنان قرار  یها فرض شیپ مقابل در امیپ کی

 یانتقاد نگاه یدارا شیپ از آنها اگر اما. کردند یم دیتول ییانمایپواز داستان  یگرید یا نسخه

  کنند. افتیدر زیرا ن آن یتوانستند نگاه انتقاد یم یداستان بودند، به خوب تیموقع به مرتبط

گرفت تا  میو تصم شد مانیپش داستان انیپا در دایمر که ندردا اعتقاد مصاحبه شوندگان اکثر

 وخود اطاعت کنند  نیاز والد یطیتحت هر شرا دیبا ها بچهکه  اند گرفته ادی آنانازدواج کند.  

قاعده را  نیتمام شود که ا یدختر یروزیبا پ ییانمایپو کیتصور کنند که  توانند ینم نیبنابرا

، قرار می گیردآنان  یها فرض شیپدر مقابل  ییانمایپو امیکه پ یواقع، زمان در. کند مین تیرعا

 یناهماهنگ جهینت درعوض آنان  دربلكه  کنند مین یبازنگر شان یذهن یها فرض شیپدر  ها آن

و  شناختکه با  ندنک یممذاکره  ییتا جا ها پویانماییدرون  ی( با معنا2995 س،ی)الگس یشناخت

 .  ابدی قیآنان تطب نیشیپ یباورها

در از دو شناخت متضاد  شیب ایکه دو  افتد یماتفاق  یزمان یشناخت یناهماهنگ واقع در

تا  ندنک یمتالش  تیموقع نیدر ا کودکان. استکودکان در میان و  ها ییانمایپودرون 

شده در  ارائه میمفاه همسو باکه شناختشان  یکودکانو فصل کنند.   متضاد را حل  یها شناخت

 ها افتهیو برعكس.   ندنک یم ریتفس یبه داستان اصل کینزد زیرا ن ها ییانمایپو، ستها ییانمایپو

شناخت  همسو با "زده خی" زین یو تا حد "ریدل"در  شده ارائه مید که مفاههدمی نشان همچنین 

 یرا متفاوت از داستان اصل ها ییانمایپو نیا کنندگان شرکتاکثر  نیبنابرا ،کودکان نبود نیشیپ

 .کردند یم فیبه عبارت بهتر آنان داستان را تحر و کردند یم ریتفس

 ذهن در که است ییها واره طرحمتأثر از  ندنک یم ریرا تفس ها ییانمایپوکودکان چگونه  نكهیا

. ندردا یمتفاوت یها واره طرحمتفاوت  یها معناست که کودکان در بافت نیبد نیا. ندردا

 دانند یبر آنچه م کودکان. ندرگذا یان تأثیر مکودک ینشیو درک گز ینشیها بر توجه گز واره طرح

توجه  ییها به صحنه ها آنمعناست که  نیبد نیو ا ندنک یمتمرکز  کنند، درک توانند یمو آنچه 

مثال اغلب کودکان متوجه عمل  یبراست. ها آن نیشیپ یباورهابا دانش و  همسوکه  ندنک یم
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را  ها ییانمایپو یمعان ینشیگز ندایفر باودکان واقع ک دردر مورد آنا نشدند.  ستفیکر یداور شیپ

 .دادند یم قیخودشان تطب دییمورد تا یبا معان

. داد یمآنان را تحت تأثیر  قرار  افتیبود که در مهم عامل کی کنندگان شرکت سن ن،یهمچن

و  دیگو یمدرست  شهیکه هم شناسند یم یبودند که مادر را به عنوان شخص یدر دوره سن ها آن

بر  هیتضاد را با تك نیا کودکان(.  1122 كهارت،ی)پ کنند نمی اشتباه و دارند اقتدار هنوز نیدوال

 اضافه شانیها واره طرحبه  یزیچ ها آن. با توجه به پاسخ کودکان، کردند یمشناخت حل  نیا

 استفاده کردند. ها ییانمایپو ریتفس یها برا واره از طرح و نكردند

 قدرت اندازه نیاتا ها پویانماییاست که  نیپژوهش گرفت ا نیاز ا توان که می یینها جهینت

.  کنند یدستكار را مطالعه مور کودکان یذهن یهاشفرضیپ بودن، یانتقاد وجود با که ندرندا

معناست که کودکان در  نیو بد کند می دیکأت او نیشیپ یها داشته و مخاطب نقش بر امر نیا

 ها پویانمایی یانتقاد میکنند و برداشت آنان از مفاه االنه عمل میفع یارسانه یامهایمواجهه با پ

 یبرا ها پویانمایی یانتقاد میواقع آنان از مفاه درند. ا افتهیکه در آن رشد  است یمتاثر از بافت

کرد که به  یریگ جهینت نگونهیاتوان  می نیبنابراکنند.   خود استفاده می نیشیپ یباورها دییتا

  آنها رایز کرد گاهکودکان ن یبرا یمكمل آموزش کیتوان به عنوان  می یداستان های پویانمایی

در کودکان به صورت مستقل باشند.  یفكر انیجر کیکننده خود شروع ییتوانند به تنها نمی

نظر گرفت چرا که به  در یمفهوم ینقش آموزش ابزارها دیاست که با نیتر ایدیکلۀ كتن

 یانتقاد یمفهوم یکودکان به ابزارها اگررا درک کنند.  یانتقاد میاهکنند تا مف کودکان کمک می

واقع مجهز  درنگاه کنند.  یانتقاد ایبلكه به تمام دن ها توانند به پویانمایی مجهز باشند نه تنها می

باشد که در  یاز راه حل مسئله ا یتواند بخش می یانتقاد یمفهوم یکردن کودکان به ابزارها

 . میکرد انیب قیتحق نیانجام ا لین را دلپژوهش آ یابتدا
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