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 چکیده

ای در دنیاا  از نرار اثرگاذاری تار ترتیا   امروزه یکی از تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین تولیدات رسانه
کاه  از زمانی. هاای هاالیوودی اسا  ویژه انیمیشان کودکان و نوجوانان  تولیدات سینمایی انیمیشن  ته

یا  دساتشوت تحاو ت اند  این نوع تولیدات در محتوا ن وجود آمده تعدی ته های سینمایی سه انیمیشن
در ایان . طور محسوسی ارتقا یافته اس  ویژه از جنبه ترتیتی  ته ها ته زیادی شده و مفاهیم و محتوای آن

در ایان . ها تررسای شاده اسا  مقاله  تا استفاده از روت تحلیل محتوای کیفی  محتوای این انیمیشن
هر کسی  هررایان و   راتاتویل  شجاع  زده یخ  فوکار پاندای کونگ  عصر یخبندانراستا شش انیمیشن 

در ادامه . ها استشراج شده اس  های هریک از آن   تحلیل  و کدهای معنایی و در پی آن  مضموناست
ها شده و  مفهوم از آن 62اند که منجر ته استشراج  تندی شده های موجود در قالب مفاهیم دسته مضمون

تاوان تاه  شده مای ترین مفاهیم یاف  از مهم. اند رسی شدهاثرات ترتیتی این مفاهیم نی  در سه سطح  تر
کید تر جایگاه مهم خانواده  درونی تودن رشاد و پیشارف   لا وم  ها  تقدس نسبی  در ارزت زدایی  تأ

های گونااگون از نرار  درنهای  نی  تأثیر مفاهیم سطح. اشاره کرد... تاور ته کاری که تاید انجام شود  و
 .نی  اتعاد نرری و عملی  تررسی و مقایسه شده اس  اثرات مثب  و منفی و

 .انیمیشن  هالیوود  تحلیل محتوای کیفی  ترتی   کودک و نوجوان:ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  (ع)صااد  اماام دانشاگاه ارتباطاات  و فرهنا  و اسالمی معارف دانشکده الملل  تین ارتباطات شناسی جامعه دانشیار . 
 .ایران تهران 

 .(مسئول نویسنده) ایران تهران  تهران  دانشگاه مدیری   دانشکده رسانه  مدیری  دکترای دانشجوی . 
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 1931بهار 

 مقدمه
. پاذیرد هاا تاأثیر مای ها سروکار داشاته و از آن در دنیای امروز  هر فردی در زندگی خود تا انواع رسانه

ای  کودکاان و نوجواناان هساتندن تنااتراین  توجاه و  های رساانه ترین مشاطبان انواع پیام یکی از مهم
تأمل در جواما  تشاری  ترین مسائل قاتل گروه سنی  یکی از اساسیها تر این  تررسی تأثیر انواع رسانه

ای در گاروه سانی  ترین تولیادات رساانه تدون شک یکی از پرمصرف(. 62  7831تیاتانگرد  )اس  
ای در  هاای رایاناه کودکان و نوجوانان  تولیدات انیمیشنی اس   زیرا تاا گساترت و پیشارف  فنااوری

 .اند رشد چشمگیری چه از لحاظ کمی  و چه از لحاظ کیفی  داشتههای اخیر  این تولیدات   دهه
این ناوع . تعدی شد در اواخر قرن تیستم  تحو ت صنع  انیمیشن منجر ته تولید انیمیشن سه

سارع  طرفادارانی پیادا  های تصویری و شباه  زیاد تا محای  واقعای  ته دلیل زیبایی انیمیشن ته
نکته . پردازند ها می قاط مشتلف دنیا ته تماشای این نوع از انیمیشنکرده و امروزه تسیاری افراد در ن

تر ایجاد تحاول در شاکل هااهری  تعدی هالیوودی  عالوه های سه توجه این اس  که انیمیشن قاتل
ایان تحاو ت محتاوایی در . اناد های خاود نیا  توده انیمیشن  حامل تحو تی در محتوا و داستان

هاایی کاه از قارن جدیاد  ها در ساال محتوای این ترنامه. اًل مشهود اس ها کام تسیاری از انیمیشن
تر شده و هم محتوای آن از لحاظ آموزشی  ترتیتای  و مفااهیمی کاه قارار  یافته گذشته  هم ساخ 

تا توجاه تاه ایان نکتاه و اینکاه انیمیشان  تشاش . تر شده اس  اس  ته مشاطب ارائه تدهد  غنی
ای کودکان و نوجواناان را تاه خاود اختصااد داده اسا   مطالعاه و  هتوجهی از استفاده رسان قاتل

ایان رارورت . کنناد  راروری اسا  ها و محتوایی کاه منتقال مای ها و پیام تررسی این انیمیشن
دلیل عضاو نباودن ایاران در قاانون  شود کاه کودکاان و نوجواناان ایرانای تاه هنگامی دوچندان می

هاا در ایان حاوزه  ها دارندن تناتراین  مصرف آن قیمتی ته این فیلم رای   دسترسی آسان و ارزان کپی
 .اس اف ایش یافته   ها نی تسیار تا  رفته و درنتیجه احتمال تأثیرپذیری از آن

تعدی هالیوودی توده و قرار اسا   های سه های موجود در انیمیشن دنبال استشراج پیام این پژوهش ته
. دهناد  تررسای نمایاد هاا انتقاال مای ها را تحلیل کند و مفاهیمی را که این ترناماه محتوای این نوع فیلم

هاا و مفااهیمی را تاه  یوودی  چاه پیاامتعدی هاال های سه انیمیشن»پرسش اصلی پژوهش این اس  که 
 «کنند؟ ها را در چه جهتی ترتی  می های سنی کودک و نوجوان منتقل کرده و آن گروه

 
 ادبیات پژوهش. 1

های متفااوت هناری و  هاا شایوه آیناد کاه از طریان آن شمار می هایی ته های همگانی واسطه رسانه
هاای ساازندگان  طورکلی عقاید  تاورهاا  و ارزت تهها  این رسانه. یاتند نمادین  تعمین و توسعه می
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های  تحلیل انیمیشن

 ...هالیوودی با 

هاای  ها  گفتارهاا  خبرهاا  و ترناماه  ی ترنامه های خود را در مورد مسائل گوناگون  در  ته ترنامه
کاارگیری  واساطه کشاف و تاه هاا ته اماروزه رساانه. دهناد طور آشکار و پنهان ارائاه مای تفریحی ته

ای در  کنناده واما   نفاوک کارده و از تاأثیر تسا ا و تعیینهای جدیاد ارتبااطی  تاا عمان ج فناوری
ها  گسترت این وسایل در دوره جدید  نقش مؤثر آن. اند دهی ته افکار عمومی ترخوردار شده جه 

هاای ارزشای  ها و گارایش سو دادن ته نگرت و پذیری کودکان و نوجوانان و سم  را تر فرایند جامعه
 (.757و  751  7838اشمی  عریمی ه)آنان  اف ایش داده اس  

توانناد اتا اری  ها می رسانه. ها اس  های جمعی  کارکرد آموزشی آن یکی از کارکردهای رسانه
تواند مساتقیم و  این آموزت می. ترای انتقال محتوای آموزشی و آموزت اقشار مشتلف مردم تاشند

رسانه تاه مشاطاب ارائاه  طور مستقیم از طرین گاهی یک محتوای آموزشی ته. یا غیرمستقیم تاشد
حتای اگار . شاود شده و گاه نی  در خالل ترنامه و غیرمستقیم  مطالبی ته مشاطب آموزت داده می

توان گف  که شأن آموزشی وجود نادارد  زیارا  فرستنده نی  قصد آموزت نداشته تاشد  تاز هم نمی
شد کاه دریافا  آن  ناوعی ها و مفاهیم جدیدی ترای مشاطب تا تواند درتردارنده تجرته محتوا می

ری ی شده تاشند و خواه نشده  های ارتباطی خواه ترای آموزت  ترنامه آموزت اس ن تناتراین  رسانه
 .ها هستند دهنده ارزت آورنده دانش و شکل ها فراهم درواق  رسانه. دهنده هستند تاشند  آموزت

هاا  تادون های   دانشاگاهها و  تار نقاش تکمیلای مدرساه امروزه وسایل ارتباط جمعای اف ون
دادگاران  )ها در جامعه را ترعهده دارناد  محدودی  زمانی  مکانی  سنی  و جنسی  آموزت انسان

ازآنجاکه کودکان و نوجوانان تنا تر سن کم خود  تجرته و تعامال کمتاری تاا دنیاای (.771  7833
دلیل ارائاه  هاا  تاه م آنویژه آماوزت غیرمساتقی هاا  تاه واقعی دارند  تناتراین شأن آموزشای رساانه

اماروزه کودکاان تاه . های جدید از دنیای واقعی در مورد این قشر  تیشاتر اسا  تصویرها و تجرته
هاا و  گیرند و رساانه می ان زیادی تا انواع گوناگون رسانه سروکار دارند و مطالب زیادی از آن یاد می

کودکاان از طریان تلوی یاون   .اناد هاا شاده ای تبدیل ته همادم و دوسا  آن های رسانه ششصی 
ها  و رخادادهای گونااگون دریافا   ها  پدیده های زندگی آن اطالعات تسیاری درتاره مردم  شیوه

آورند  تلکه در تالت هساتند کاه تیاموزناد  ها تنها ترای سرگرمی ته تلوی یون روی نمی آن. کنند می
تاشاد و در جامعاه تنهاا نباشاند  هاا  مطلاو  چگونه تاید تاشاند تاا واکانش دیگاران در تراتار آن

 (.73  7836صوفیانی   ده)
توان دو جنبه رشد در کهن کودک تششیص دادن در یاک ساو چیا ی اسا  کاه  طورکلی می ته

شناسی اجتماعی رشد نامید و آن عبارت اس  از آنچه کودک از خارج و از  توان آن را جنبه روان می
کند  و در سوی دیگر  رشاد دیگاری وجاود دارد  می طرین خانواده  مدرسه  و انتقال ترتیتی کسب
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نامناد کاه عباارت  مای« خودهاوت»خودی اس  و آن را رشد  توان گف  نوعی رشد خودته که می
هااای مهاام  هااا یکاای از روت اسااتفاده از رسااانه. گیاارد اساا  از آنچااه کااودک  خااودت یاااد ماای

وران کودکی  یکای از چناد منبا  آیدن تاآنجاکه در د شمار می شدن کودکان و نوجوانان ته اجتماعی
ساعید و )ها گری ی نیس   ها هستند و در دوران کنونی از آن ها  همین رسانه پذیر کردن تچه جامعه

 (.28و  26  7837فراهانی  
کنناد و حتای  تینند  تقلید می ها می شک کودکان  تسیاری از آدا  و رسومی را که در رسانه تی

. تینناد  شاکل پیادا کناد ها مای واند تا تأثیرپذیری از آنچه در رسانهت ها می های آن رفتارها و عادت
هاا  عقایاد  و رفتارهاای  ای  از قاتلی  آموزت و اثرگذاری تار تلقای طورکلی محصو ت رسانه ته

در اینجا نکته مهم ایان اسا  کاه . ها ترخوردارند شدن آن پذیری و اجتماعی کودکان و نحوه جامعه
گاهی چندانی نادارد و همچناین ها  نقش و تأثیر رسانه در مواقعی که ششص  تجرته  شناخ   و آ

ای تارای  کند و قادر نیس  از محی  ششصی خود  عقیاده اطالعات درس  از جایی دریاف  نمی
همین مسئله اس  که تاعث اهمی  یاافتن تحقیان در محتاوای . شود تر می خود پیدا کند  ترجسته

 (.73-67  7836  صوفیانی ده)شود  های کودکان و نوجوانان می ترنامه
ای تأثیرگاذاری هساتند کاه طرفاداران زیاادی در نقااط  های رسانه های انیمیشن از ترنامه فیلم

اند  امروزه هاواداران و هواخواهاان  ها که در تستر سینما رشد یافته گونه فیلم این. مشتلف دنیا دارند
ایان ناوع . یاتد شده و دامنه تأثیرات آن اف ایش می روز تیشتر تسیاری پیدا کرده و تولیدات آن  روزته

های کوتاهی  تولید و در  صورت کلیپ ترنامه که حاصل تحرک تششیدن ته تصویرها اس   اتتدا ته
های  تدریج تا تولید انیمیشن شد  ولی ته های سینما نمایش داده می های سینمایی در سالن کنار فیلم

طور مساتقل تار پارده ساینما نماایش داده  ای مستقل یافتاه و تاه هها وجه تلند سینمایی  این ترنامه
هاا از  تا ههور تلوی یون  جایگاه جدیدی ترای تولیدات انیمیشن ایجاد شده و انیمیشان. شدند می

های اصلی تولیدات انیمیشن این تود که تارای سانین  یکی از ویژگی. شدند این رسانه نی  پشش می
 .تسیار جذا  توده و آنان نی  ج ء مشاطبان اصلی این رسانه تودندپایین و کودکان و نوجوانان 

داده در دنیای فناوری و در پی آن  رواج نماایش خاانگی  های رخ در چند دهه اخیر تا پیشرف 
های  فناوری. ها اف ایش یافته اس  ها  طیف محتواهای دردسترس کودکان و خانواده ها و ترنامه فیلم

جای اینکه تاه  خواهند  تماشا کنند  ته ها را هر زمانی که می دهد فیلم می جدید ته مشاطبان امکان
تأمال درتااره  نکتاه قاتل. سالن تسته سینما تروند  یا فیلمی را در یک زمان معین از تلوی یون تبینند

گوناه  توانند تارها ترنامه مورد عالقه خاود را تادون هی  های جدید این اس  که کودکان می فناوری
ها و گفتار ترناماه دلشواهشاان را از  تعضی از کودکان تمام صحنه. ای تماشا کنند س خستگیاحسا
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ها توجه کرده و آن  های درون ترنامه ترین نکته شود که ته کوچک حفظ هستند و همین امر تاعث می
هاا  های فرعی و جانبی فیلم ترتیب  ششصی  این ته. خاطر تسپارند را در کهن خود تحلیل کنند و ته

 57  7836  صوفیانی ده)شوند  توجه می ها جذا  و قاتل های اصلی ترای آن نی  ته اندازه ششصی 
های ساینمایی جهاانی در ساینماها نماایش  نمایش خانگی در کشوری مانند ایران که فیلم(. 56و 

تارین منبا  پشاش  شوند  اهمی  دوچندانی یافته و درواق  سیستم نمایش خانگی  اصلی داده نمی
 .های انیمیشن اس  ویژه فیلم های سینمایی  ته فیلم

ای  در  هاای رایاناه های پایانی قرن تیستم  در پی تحو ت فناوری و پیشارف  سیساتم در سال
ایان تاأثیر در مرحلاه . صنع  انیمیشن  تحو ت ت رگی رخ داد که در رشد آن تأثیر تس ایی داش 

سازان تا استفاده از رایاناه  انیمیشن. نمایان شد نشس  در اف ایش سرع  و کیفی  کارهای تولیدی
های سنتی تولید انیمیشن را کنار گذاشته و تا کمک ایان فنااوری  فرایناد تولیاد را  توانستند سیستم

تعدی تود  های سه اما تحول اصلی  ههور انیمیشن. تسری  کرده و کیفی  کارها را نی  تهبود تششند
تعادی طراحای شاده و  صاورت ساه ی پیشرفته  محی  انیمیشان تهاف ارها ها ته کمک نرم که در آن

ازجمله نشستین تولیدات . شد تششی و فضاسازی  تسیار ته واقعی  ن دیک می رو فرایند جان ازاین
داسیاان هاای  توان ته انیمیشان رو شدند  می ها که تا استقبال تسیار زیادی نی  روته این نوع انیمیشن

این نوع انیمیشن در قرن جدید تاا . اشاره کرد( 7333)  گ  یک حشرهزندو ( 7335)  بازی اسباب
توجهی از تولیادات  کاه اماروز تشاش قاتال سرع  تیشتری تاه پیشارف  خاود اداماه دادن تاجایی

 .دهد هایی تشکیل می ویژه هالیوود را چنین انیمیشن انیمیشنی دنیا و ته
توجهی در ناوع  وراناه  تیییارات قاتالتر تحاو ت فنا تعدی  عالوه های سه در تررسی انیمیشن

ها  موروع انیمیشن. شود ها و نی  محتوا و پیامشان نسب  ته تولیدات پیشین دیده می پردازی داستان
های قدیمی تود کاه در کناار آن ممکان تاود ترخای  ها و افسانه تا پیش از این دوره  معموً  داستان

حاال  جنباه سارگرمی و ایجااد فضاایی شااد و  ینها تا ناوعی نگااه ترتیتای منتقال شاوندن تاا پیام
توجهی  دهای و ترتیتای قاتال ها  شأن پیاام شده سیطره داش  و داستان کننده تر محتوای ارائه سرگرم

هاای جدیاد رفتاه و قالاب  سارا  داساتان تعدی  ساازندگان ته در مقاتل  در تولیدات سه.  نداشتند
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 نمادشناسای  و نمادهاا تاه مرتاوط هاای تحث و اسا  متمرکا  محتوایی های پیام تر تیشتر منرور  که کرد یادآوری تاید البته . 
 هاا آن در نماادپردازی و تاوده غنای تسایار نمادهاا کارگیری تاه جنباه از قادیمی  دوتعادی های انیمیشن اینکه چه نیس   مدنرر

 نمادهاا از آشاکارتر ای گوناه ته و محتاوا در که اس  هایی مضمون گنجاندن اصلی  هدف اینجا در .اس  مشاهده قاتل وروح ته
 پیشاین هاای انیمیشان در مهم این که شود می مرتوط محتوا تحلیل ته نی  هایی مضمون چنین تحلیل روت و اس  شده گنجانده

 .تود نمادشناسی و نماد تحلیل مانند هایی روت عهده ته
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هاا جلاب  ای که در مورد این داستان نکته. یافته اس های پیشین  ها تفاوت زیادی تا داستان داستان
ای  های جدید  داستان  تنها قصه در انیمیشن. ها اس  کند  ساختار داستانی و محتوای آن توجه می

کننده نیس   تلکه ساختار داستان تا محتوایی گاره خاورده اسا  کاه ایان محتاوا  مشهور و سرگرم
هاا تاا وجاود حفاظ هااهر  در ایان انیمیشان. ای ترتیتی اسا ه ای مشهود  درتردارنده پیام گونه  ته

کننده  اصل داستان کاماًل حاالتی جادی تاه خاود گرفتاه و فایلم  روایتای از زنادگی تارای  سرگرم
کند کاه آن شارای  در زنادگی واقعای نیا  تارای مشاطاب  مشاطبان کودک و نوجوان خود ارائه می

و مشاطاب  ( ج  انساان تاشاد ندگی موجاوداتی تاهحتی اگر داستان  مرتوط ته ز)تصور توده  قاتل
عنوان یاک تساته آموزشای و یاک نراام  صورت ارادی و چه غیرارادی ته شده را چه ته محتوای ارائه

 .کند ارزشی دریاف  می
یک ات ار آموزشی تسایار ا اا  شان کننده نرر از وجه سرگرم صرف ا ا توان های جدید را می انیمیشن

رو  ای ماندگار و اثرگذار ترخوردارندن ازایان گونه که از قاتلی  القای مفاهیم تهقوی و مؤثر تلقی کرد 
طور خااد تار کودکاان و عرراه روزافا ون آثاار  هاا تاه تا توجه ته اثرگذاری فراوان این انیمیشان

هاا و آثاار  ها ن د کودکان و والدین  تررسی محتوای ایان ترناماه شده و همچنین  مقبولی  آن دوتله
شود که این محصاو ت در  اهمی  مسئله ته این دلیل دوچندان می. یاتد ها ررورت می آنترتیتی 

دار تولیدکنندگان خویش هستندن فرهنگی  اند و از لحاظ محتوایی وام دامان فرهنگی دیگر زاده شده
هاای  ها و تضادهای تنیادین آن تا فرهن  تومی تر کسی پوشیده نباوده و تررسای تفااوت که تفاوت

 (.25  7837نژاد   تاقری)د در این دو محتوای ترتیتی  رروری اس  موجو
هاای هاالیوودی اسا   زیارا  تاید یادآوری کرد که منرور اصلی از انیمیشن در اینجا  انیمیشن

اوً  غالب محصو ت موجود در این تازار  تولیدات هالیوودی اس  و تولیدات غیرهالیوودی سهم 
نادرت در  ای که مدنرر ما توده اسا   تاه دارند و ثانیًا محتواهای ترتیتی اندکی از تازار را دراختیار
یاف  شاده و معماوً  در ( تعدی انیمیشن در حوزه تولیدات سینمایی سه)تولیدات کشورهای دیگر 

 . پسندی داشته تاشد آید که حال  جهانی و همه تولیدات غیرهالیوودی کمتر پیش می
 

 چارچوب نظری. 2
تا توجه ته هدف پژوهش  در اینجا ته تررسای جایگااه محتاوا و پیاام در فرایناد ارتبااطی خاواهیم 

کاه قارار اسا  تررسای   ها مششص شود که جایگاه محتاوایی پرداخ  تا پیش از تررسی انیمیشن
از طرفای تاا . شود  در چرخه ارتباطی کجا توده و فرایند تررسی و تحلیل ته چه چیا ی اشااره دارد

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .تاشند شده مطرح شرای  دارای که یاف  توان می نی  ای غیرهالیوودی های نمونه و نبوده مطلن روع مو این البته . 
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تار تحاث در ماورد  ته اینکه تحث تأثیرات ترتیتی تر قشر کودک و نوجوان مطرح اس   عالوه توجه
دهای چاارچو   پیام و محتوا  تحثی اجمالی درتاره مشاطب و تأثیرپذیری آن از محتوا ترای شکل

 .شود نرری مطرح می
ام  گیرنده پیام یاا فرستنده پی: توان ترشمرد که عبارتند از در هر ارتباطی پنج عنصر یا رکن را می

تراسااس (. 56  7837ساروخانی  )مشاطب  پیام و محتوا  رسانه یا مسیر ارتباطی  و تأثیر ارتباط 
. شاود اهداف و رویکردهایی که در مطالعه ارتباطات مدنرر تاشد  یکی از این ارکاان  مطالعاه می

ارتباط تر پایه آن شکل گرفته  یکی از ارکان یادشده  پیام یا همان محتوای ارتباطی اس  که درواق  
طورکلی منرور از پیام  هر چی ی اس  کاه  ته. و هدف ارتباط  انتقال آن از فرستنده ته گیرنده اس 

پیام ممکن اسا  . شود و فرستنده و گیرنده در آن اشتراک دارند تین فرستنده و گیرنده  رد و تدل می
هاا مانناد فایلم   مطالعه انواع فراوان پیاام .یک متن  یک عالم   یک تصویر  یا یک اندیشه تاشد

شناسای و  شناسی  معناشناسای  نشاانه ها  و مطالعات زتان تصویر  عکس  صدا  خبر و کارکرد آن
هاای تازرگاانی  راتطاه  همچنین تحلیل محتوا  تحلیل گفتار  تحلیل فیلم  نقد ادتی  تحلیل آگهی

 (.73  7837تهرامی کمیل  )گیرند  در این مقوله جای می... فرم و محتوا  و
های سینمایی انیمیشنی توده که محصاول  شود  از جنس فیلم محتوایی که در اینجا تررسی می

هاا  ها و محتوای موجود در این فایلم هدف از این تررسی  تحلیل پیام. های هالیوودی اس  شرک 
 .اس  که ترای قشر کودک و نوجوان جایگاه ترتیتی دارد

صلی چنین محتوایی  کودکان و نوجواناان هساتند و تحاث تأثیرگاذاری ایان ازآنجاکه مشاطب ا
های تأثیرگاذاری نیا  تایاد  ها مدنرر اس   تناتراین  تحث مشاطب و نرریاه محتوا تر روند ترتیتی آن

شناخ  تهترین و تأثیرگاذارترین ناوع . تاشد... تواند فرد  گروه  سازمان  و مشاطب  می. تررسی شود
هاا  ها و مشاطبان آن درتاره ارتباط رسانه. های مشاطب  غیرممکن اس  شناخ  ویژگیارتباط  تدون 

توان  طور خالصه می ته. های خاد خود را دارند های تسیاری ارائه شده اس  که هرکدام ویژگی نرریه
در یاک سار طیاف  . شاوند شناسی دوگانه منتهی می ها درتاره مشاطب ته یک سنخ گف   تمام نرریه

دانند و در سار دیگار طیاف   گر می ایی قرار دارند که مشاطب را فعال  آزاد  خال   و گ ینشه نرریه
تهرامای )گیرند  شده درنرر می هایی قرار دارند که مشاطب را منفعل  مجبور  مشلو   و گ ینش نرریه

تا توجه ته مشاطب هدف این پژوهش که گروه کاودک و نوجاوان اسا  و (. 68و  66  7837کمیل  
ای نرسایده  هاای رساانه آنجاکه این گروه  هنوز ته تلو  فکری  زم ترای ترخورد کاماًل فعال تاا پیااماز

ای  در تسایاری از ماوارد  منفعال تاوده و  هاای رساانه اس   تناتراین  در رویارویی تاا رساانه و پیاام
 .ندها داشته تاش توانند تأثیرگذاری تا یی تر آن یافته می خوتی ساخ  های ته پیام
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ویژه تر قشر کودک و نوجاوان  ازآنجاکاه ایان فرایناد  رونادی  در مورد اثرات ترتیتی رسانه  ته
شاود  در تاین  هاا و افکاار مای تدریجی توده و در گذر زماان  تاعاث ایجااد تیییارات در گارایش

نرریاه »تواند توصیف مناسبی از این فرایناد ارائاه دهاد   ای که می ها  نرریه های تأثیر رسانه نرریه
 . آن را مطرح کرد  تار جورج گرتنر اس  که نشستین« کاش 

نرریاه »تواند فرایند تأثیرپذیری کودکان و نوجوانان از رسانه را توصیف کند   نرریه دیگری که می
شود  تحاث  نقطه محوری در نرریه کاش  و تأثیراتی که در آن تعریف می. اس « یادگیری اجتماعی

نرریه کاش  ته ایجاد و تیییر نگاه فرد تاه . دهی آن اس  ایجاد تیییر و یا شکل تأثیر تر اتعاد نگرشی و
تار تیییارات  از سوی دیگار  در تحاث ترتیا   عالوه. دهی ساختار ارزشی توجه دارد دنیا و نی  شکل

رو در تحث تأثیرپاذیری ترتیا  قشار  نگرشی  تحث تیییرات رفتاری نی  تاید درنرر گرفته شودن ازاین
یادگیری »  نرریه «تأثیرات رسانه»های  شود که در تین نرریه نوجوان  ته این تعد نی  توجه می کودک و

گیاری الگوهاای رفتااری در مشاطاب  تأکیاد داردن  اس  که تر تحث تیییرات و یا شکل« اجتماعی
یاه تاا های هالیوودی تر ترتی  کودکان و نوجواناان  ایان دو نرر تناتراین  ترای تررسی اثرات انیمیشن

 .دهند توجه ته پوشش دو تال اثرات نگرشی و رفتاری  چارچو  پژوهش حارر را شکل می
 نظریه کاشت. 1-2

آغاز شد و در طاول  7321های گرتنر و همکارانش اس  که از اواخر دهه  نرریه کاش   حاصل پژوهش
(. 775  6172ن  و دیگارا  ن رومر821  6177   تاران و دیویس)توسعه یاف   7331و  7311های  دهه

تحث اصلی گرتنر و همکارانش در نرریه کاش  این اس  که تلوی یون یک سیستم پیام اسا  کاه یاک 
سادگی جای واقعی  را  کند که اگرچه ممکن اس  نادرس  تاشد  ولی ته تینی را کاشته یا ایجاد می جهان

شان را در مورد دنیای ششصی خاود  های عنوان واقعی  پذیرفته و قضاوت گیرد  زیرا مشاطبان  آن را ته می
پاردازد کاه تمااس  نرریه کاش  ته این می(. 827  6177تاران و دیویس  )کنند  تر پایه آن واقعی  تنا می

ای  گوناه سازی مشاطبان از واقعی  اجتماعی  تاأثیر گذاشاته و ایان عمال ته ف اینده تا تلوی یون تر مفهوم
ترین و پایدارترین الگوهای تصویری و ایدئولوژی را کاه تلوی یاون  ترین  متداول افتد که متناو  اتفا  می
ت رگ شدن و زیساتن در چناین محای  نماادینی کاه تلوی یاون تیشاترین . دهد کند  تازتا  می ارائه می

تاهنر )شود  ای از جهان می گیری تصویر کهنی غیرواقعی کند  منجر ته شکل ها را از آن تعریف می روای 
هاا  طورکلی محور تحث گرتنر این اس  که اهمی  تاریشی رساانه ته(. 721  7833  و جعفری کیذقان

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های مشترک در انتشا  مسائل و موروعات و چگونگی نگریستن ته رخدادها و  دلیل ایجاد شیوه تیشتر ته
های مشترک  محصول استفاده از فناوری و نرام ارائه پیام اس  که نقاش واساطه را  این شیوه. وقای  اس 

گرتنار محصاول چناین فراینادی را . شود عهده دارد و ته دید و درک مشترکی از جهان اطراف منجر می ته
 (.76  7838پور  قاسمی و میرمحمدتبار   عدلی)نامد  می« کاش  الگوهای مسل  کهنی»

 درواق   کاش . هایی دارد های پیش از آن تفاوت دیدگاه نرریه کاش  درتاره اثرات رسانه  تا نرریه
تر رفتار نیس   تلکه یاک دگرگاونی  گیری از طرین یک نرریه تأثیر مبتنی اندازه مدت قاتل یک اثر کوتاه

نرریاه (. 771  6172رومر و دیگران  )تینی و تاورهای مشاطبان اس   تلندمدت و تدریجی در جهان
هنی مشاطباان از گیری تصویر ک ویژه تلوی یون تر شکل ها ته کاش  تر آثار تدریجی و درازمدت رسانه

هاای نرریاه  تا پایش از پاژوهش. کند سازی آنان از واقعی  اجتماعی تأکید می دنیای اطراف و مفهوم
هاای  های سنتی اثرات  از اهداف اصلی تلوی یاون  یعنای مساتحیل کاردن جریاان کاش   پژوهش

. ل تودندگوناگون در درون یک جریان اصلی ثات  و مشترک که حرف اصلی نرریه کاش  اس   غاف
که  چنان. تلوی یون در نگاه گرتنر  سازنده محیطی نمادین اس  که ل ومًا منطبن تر دنیای واقعی نیس 

دهناده    نرریه کاش   تلوی یون را نه یک پنجره ته روی جهان یاا تازتا  و ویندال  کوایل نرر مک از 
کنناد کاه تلوی یاون  اثارات  مایپردازان کاش   چناین تیاان  نرریه. داند آن  تلکه جهانی در خود می

کنند که تماشای تلوی یون   ها تأکید می آن. درازمدت  تدریجی  غیرمستقیم اما متراکم و انباشتنی دارد
در پایان این تشاش تایاد  (.22و  25  7837زاده   مهدی)ها  تیشتر تر نگرت افراد تأثیر دارد تا رفتار آن

هایی مانند خشون  و جرائم  گرتنر و همکارانش تر موروعهای  یادآوری کنیم که اگرچه تمرک  پژوهش
حال  پژوهشگران پس از گرتنر  تحلیل کاش  را ترای تحقین درتاره اثر محتوای تلوی یاونی  تود  تااین

هاایی درتااره ادراک  این نوع تحلیل ترای پژوهش. اند کار ترده هایی فراتر از خشون  و جرم  ته تر حوزه
محیطی  های زیس    نگرانی(7331  ریمر و روزنگرن)  ماتریالیسم (7331   اترپ)ها  مردم از ارزت

دیفنباخ و )  سالم  روان (6112   تی لی)  مشارک  سیاسی (7331   شاناهان  مورگان و استنبیر)
 (.825  6177تاران و دیویس  )کار رفته اس   ته... و( 6111   وس 
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 نظریه یادگیری اجتماعی. 2-2

توانند از طرین مشاهده رفتاار دیگاران  رفتارهاای  هشگران تر این نرر هستند که افراد میترخی از پژو
کننادن  این پژوهشگران ته سه راه گوناگون ترای یادگیری از طرین مشاهده اشاره مای. جدیدی تیاموزند

ز طریان یادگیری از طرین تجرته ششصی  یادگیری از طرین آشنایی متقاتل تا افراد دیگر  و یاادگیری ا
هاا  را ترای درک تأثیر رساانه« یادگیری اجتماعی»نرریه     آلبرت تاندورا7321در اوایل دهه . ها رسانه

هاای جدیاد رفتااری هساتند و  ها مؤثرترین راه تارای آماوزت شایوه از نرر تاندورا  رسانه. مطرح کرد
 (.737  7831ویلیام   )نهند  ویژه تر کودکان و نوجوانان تأثیر عمیقی ترجای می ته

انجاام  7327در ساال   نشستین مطالعه درتاره یادگیری از طرین مشاهده توس  میلار و دالارد
هاا مفارو   آن. پاسخ توصیف کردند ا میلر و دالرد این نوع یادگیری را در قالب الگوی محرک. شد

کنناد   های معینی رفتار کرده و رفتارشان مطاتن تا تقویتی کاه دریافا  مای گرفتند که افراد ته روت
ین ات ارهاا تارای درک اثارات تار تعدها این ایده توسعه یاف  و تاه یکای از تااارزت. گیرد شکل می

 دیدناد  پاسخ می ا که میلر و دالرد یادگیری اجتماعی را در یادگیری محرک درحالی. ها تبدیل شد رسانه
های نمادین رفتاار  تواند تازنمایی گر می گونه توصیف شده اس  که مشاهده امروزه این یادگیری این

اطالعاتی را در مورد اینکه رفتار خود را تر پایه  گرفته کهنی  دس  آورده و این تصویرهای شکل را ته
ساادگی و تاا نماایش داده  توانند ته ای می ها یا الگوهای رسانه ششصی . آورد آن تنا کند  فراهم می

شدن تر پرده نمایش  اثرگذار تاشند و مشاطب  ترای تروز رفتار الگو  نیازی ته تقویا  یاا تشاوین 
 (.732  6177تاران و دیویس  )ندارد 

ای  فارد از طریان مطالعاه و مشااهده  تراساس نرریه یادگیری اجتماعی یاا یاادگیری مشااهده
گیرد و مشاطب از ایان طریان تاه تقلیاد و الگاوترداری از  ای  رفتارهایی را فرامی های رسانه نمونه
را  از نرار آلبارت تانادو(. 726  7832اسدیان و مقادم  )کند  ای گرایش پیدا می های رسانه نمونه

ای  تواند الگوی رفتاری جدیدی را فراهم کند کاه از طریان یاادگیری مشااهده ای می تصویر رسانه
ای مطرح کارد کاه تراسااس  ای را درتاره یادگیری مشاهده پس از آن  تاندورا نرریه. آید دس  می ته

مار و رو)آن  روند یادگیری  متضمن چهار فرایند مهم توجه  نگهداش   تولید  و انگیا ت اسا  
تا درنرر گرفتن رویدادی که تتوان آن را مشاهده کرد  نشساتین گاام در یاادگیری (. 6172دیگران  

پس از توجه  آنچه دریاف  شده  تاه کهان ساپرده شاده و تاه . اجتماعی  توجه ته آن رویداد اس 
شاده در  اگر عمل مشاهده. یاد آورده شود شود تا در مواق  ل وم  ته کخایر شناخ  پیشین ارافه می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

19 
های  تحلیل انیمیشن

 ...هالیوودی با 

فرایناد تولیاد  یعنای کاارترد عملای . پاذیر نیسا  خاطر حفظ نشود  اجرای الگوترداری  امکاان
درنهایا   . شود  تازتولید درس  نتیجه آزمون و خطا اس  ها که ته پادات و تنبیه منجر می آموخته

   تساتگی تاه شود و انگی ه که ترای انجام عمل  مهم اس انگی ه ترای ادامه مسیر تیشتر یا کمتر می
 (.51و  52  7837زاده   مهدی)تشوین دارد 

های تصاویری   ویژه رسانه های جمعی ته در پایان تاید یادآوری کنیم که در عصر حارر  رسانه
ها اگرچه تنهاا  کند که رسانه در همین مورد تاندورا مطرح می. منب  اصلی یادگیری اجتماعی هستند

وک و تأثیرشان ته دیگر منات  یادگیری یعنی والادین  دوساتان  و منب  یادگیری اجتماعی نیستند و نف
سبب نفاوک ششصای یاا  معلمان واتسته اس   ولی تر مردم تأثیر مستقیم دارند و این تأثیرگذاری ته

 (.51  7837زاده   ن ته نقل از مهدی721  6116تاندورا  )شود  های اجتماعی انجام نمی شبکه
 

 روش پژوهش. 3
ها مدنرر اس   لذا تارای ایان کاار  روت تحلیال  تررسی پیام و محتوای انیمیشن ازآنجاکه تحث

پژوهشگران تاا اساتفاده از ایان . شود محتوا  روت مناسبی توده و در اینجا از این روت استفاده می
کنناد و ساپس  طورکلی تررسای و تحلیال مای ها یا مفااهیم را تاه روت  وجود معانی و روات  واژه

هاا را  های نویسندگان و مشاطبان و حتی فرهنا  و زماان ایان پیاام ها یا پیام ه در متنهای نهفت پیام
  7831رساولی و آشاتیانی  )شاود  های ارتباطی مای متن در اینجا شامل انواع پیام. کنند تفسیر می

ویژه در حیطااه ارتباطااات و  قبول در تررساای متناای تااه تحلیاال محتااوا یااک روت قاتاال(. 81-61
 (.656  7832تاقری  پروی ی  و صلصالی   ادیب حاج)ی اس  های جمع رسانه
در روت کمی  تحث اصلی  . شود طورکلی تحلیل محتوا ته دو روت کمی و کیفی انجام می ته

ایان ناوع تحلیال . ها تر پایه آمار و اطالعات عددی اس  شمارت عناصر محتوایی و انجام تحلیل
تواند تحلیل دقیقی از محتاوای  خود نمی خودی ه و تهکار رفت ها ته ترای سنجش محتوای آشکار متن

هاای  در رامن  ایان روت تارای انجاام پاژوهش. های نهفته در آن ارائه دهد پنهان متن و مضمون
دسا  دهادن  تواناد نتیجاه مطلاوتی ته ها نمای اکتشافی نی  چندان مناسب نبوده و در این پژوهش

ها را تررسای کارد  در ایان  تر آن ها غور کرده و عمین رو ترای اینکه تتوان در محتوای انیمیشن ازاین
 .پژوهش از روت تحلیل محتوای کیفی استفاده شده اس 

تا تمرک  تر )سه رویکرد مشتلف را ترای تحلیل محتوا ( 7611-7633  6115)  سیه و شانون
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تحلیال    تحلیل محتاوا  عرفای و قارارداد : کنند که عبارتند از مطرح می( تحلیل محتوای کیفی
 .   و تحلیل محتوا  تلشیصی یا تجمعی دار شده یا جه  محتوای هدای 

( 7)اختصاار در جادول شاماره  هاا ته تفاوت این رویکردها تا یکدیگر و شیوه کدگاذاری در آن
.مشاهده اس  قاتل
 

 اختالفات اساسی کدگذاری در انواع تحلیل محتوا(. 1)جدول شماره 
 

 آغاز پژوهش نوع تحلیل محتوا
زمان تشخیص رمزها یا 

 های کلیدی واژه
 های کلیدی منشأ رمزها یا واژه

زمان تا تحلیل داده  رم ها هم مشاهده تحلیل محتوای عرفی
 .شوند ها مشتن می رم ها از داده .شوند مششص می

تحلیل محتوای 
 نرریه شده هدای 

زمان تا تحلیل  رم ها هم
ها  ها و یا پیش از آن داده

 .شوند مششص می
های  رم ها از نرریه یا یافته

 .شوند پژوهش مشتن می

تحلیل محتوای 
 های کلیدی واژه تلشیصی

های کلیدی در رمن یا  واژه
ها  پیش از تحلیل داده

 .شوند مششص می

های کلیدی تراساس عالقه  واژه
پژوهشگر یا ادتیات پژوهش 

 .آیند دس  می ته

 87، 1931ایمان و نوشادی، : منبع

اینکه پژوهش حارر  پژوهشی اکتشافی توده و قرار اس  مفاهیم از محتوا استشراج تا توجه ته 
 .ایم شوند  تناتراین  از روت تحلیل محتوای کیفی تا رویکرد عرفی تهره ترده

ویکم کاه محصاول  تعدی تولیدشده در قارن تیسا  های سه جامعه آماری پژوهش را انیمیشن
صورت هدفمند و قضاوتی انجاام  گیری نی  ته نمونه. دهد های هالیوودی هستند  تشکیل می شرک 

. شاده اسا  هاا و مفااهیم استشراج گیری  رسیدن ته اشباع نرری در مقوله شده و شرط پایان نمونه
هاا اسا   و در اکثار  های نهفته در محتوای فیلم دف این مقاله  استشراج مفاهیم و پیامازآنجاکه ه

طور مشاشص در یاک ناوع از واحادهای صاوری فایلم  مواق   واحدهای مفهاومی ماوردنرر تاه
تواناد از کناار هام  قرار نداشته و مفهوم مای...( ها  و ها  سکانس ها  ششصی  وگو ها  گف  کلمه)

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ...هالیوودی با 

دس  آید  تناتراین  واحد تحلیل  مضمون درنرر گرفته شده اس   احد صوری تهقرار گرفتن چند و
 .که ترای تحلیل کیفی نی  مناسب اس 

 
 های پژوهش یافته. 4

فرایند تحلیل محتوا تر روی شش فیلم انیمیشن انجام شد و کار پژوهش تاا رسایدن تاه اشاباع نراری 
رو که در تررسی چنین محتوایی  رسیدن ته اشباع نرری کامال تقریباًا  نسبی  پایان یاف ن نسبی  ازآن

وجاود نادارد   گیری اس  که تقریبًا امکان آن غیرممکن توده و نیازمند گذراندن فرایند گسترده و وق 
شود که اوً  تعدادشان تسیار زیاد اس  و ثانیاًا هرکادام  داساتان و  هایی صحب  می زیرا در مورد فیلم

رو  هاا دخیال اسا ن ازایان موروع خاصی داشته و زاویه دید نویسندگان و کارگردانان متفااوتی در آن
تنااتراین  هرگااه . فرد اسا  هریک دارای وجهه محتوایی هستند کاه تارای آن فایلم تقریباًا منحصارته

شاود کاه خااد هماان  انیمیشن جدیدی تررسی شود  تدون شک در محتوای آن مفاهیمی یاف  می
تر این اساس در اینجا ته اشاباع نسابی اکتفاا . شود فیلم توده و ترای پژوهش  داده جدید محسو  می

ا تکرار شده  و تا توجه ته اینکه تاا ه ها و مفاهیم در تررسی توجهی از مقوله که مقدار قاتل کرده و همین
ای در نتاایج  توجهی کاه تتواناد تیییار عماده ها  اطالعات جدید قاتل اف ودن فیلم جدیدی ته تررسی

شاش . ایجاد کند ته پژوهش اف وده نشواهد شد  پس از تررسی شش فیلم  فرایند تحلیل  پایان یاف 
هاای  های اخیر تاا توجاه تاه قاتلیا  پرطرفدار سالهای  طور قضاوتی از تین فیلم فیلم مورد تررسی ته

پانیدای   عصیر یخبنیدان: ها انتشا  شادند کاه عبارتناد از محتوایی و نی  اقبال نسبی مشاطبان ته آن
 . هر کس  هرراان استو  راتاتویل  شجاع  زده یخ  فوکار کونگ

های  تندی مضامون طبقهها و نی  مفاهیمی که حاصل  های موجود در این فیلم در ادامه مضمون
های  در اینجا منرور از مفاهیم درواقا  هماان مقولاه. یادشده اس   ترای هر فیلم آورده شده اس 
هاا تاه  دهنده مفااهیمی اسا  کاه محتاوای انیمیشان تحلیل محتوا اس  که در این پژوهش نشان

 .دهد مشاطب خود انتقال می
و محصول  6116شده در سال  دار ساختههای مشهور و پرطرف   یکی از انیمیشنعصر یخبندان

های اتتدایی قرن جدید ساخته شده  تیش  این انیمیشن که در سال. اس   شرک  فاکس قرن تیستم
. اساا  71از  2/1  میلیااون د ر فااروت داشااته و امتیاااز آن در سااای  مشااهور  838از 

.مشاهده اس  اتلق( 6)شده از این فیلم در جدول شماره  ها و مفاهیم استشراج مضمون
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 عصر یخبندان(. 1)شکل شماره 

 
 عصر یخبندانانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 8)جدول شماره 

 
 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون

 پذیرت نرریه تکامل● هایی ته نرریه تکامل ها و ارجاع وجود اشاره ●
فداکاری والدین ترای فرزندان ●
 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده● .ناراحتی اس دوری از خانواده موجب تنهایی و ●

 قلبی و مهرتانی خوت● جوانمردی و کمک ته دیگران ●
مطالب نامناسب از لحاظ اخالقی ●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان●  محتوای مناسب ت رگسا ن ●

 نگارندگان: منبع
 

این . اس  فوکار پاندای کونگانیمیشن دیگری که در این پژوهش تررسی شده اس   انیمیشن 
 281اس  که آمار فروت جهانی آن رقمی تایش از   شرک  دریم ورک  6113فیلم محصول سال 

نتایج تحلیل محتوای ایان فایلم . اس  2/1  میلیون د ر را نشان داده و امتیاز آن در سای  
 .ارائه شده اس ( 8)اره در جدول شم

 

 
 فوکار پاندای کونگ(. 8)شکل شماره 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 فوکار پاندای کونگانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 9)جدول شماره 
 

 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون
کننده تودن زندگی روزمره و تکرارین خسته●
ل وم فکر کردن در مورد تجرته زندگی و کار جدیدن●
 .های نسل پیشین کنونی تا وجود تصمیمقان  نبودن ته ور  ●

 راری نبودن از ور  موجود

هان ها و افسانه شوخی تا اسطوره●
شوخی تا استادان و ت رگانن●
شوخی تا آدا  و رفتار سنتین●
 .زیرسؤال تردن آدا  و اصول رفتاری مانند متوار  تودن و وقار استاد●

 زدایی تقدس

چی  غیرممکن نیس ن هی ●
نکردن از تقدیرنفرار ●
چی  اتفاقی وجود نداردن هی ●
 شرط تیرون کردن فکر قاتلی  کنترل آنن تعیین سرنوش  ته●
 .عدم کنترل کامل امور عالم و طبیع ●

حرک  در مسیر سرنوش  و تالت نکردن 
 چی  و همه شرای  ترای ته کنترل درآوردن همه

اونل وم آموزت هر فرد تا تکیه تر استعدادها و عالین ●
اشتباه تودن شیوه آموزشی یکسان ترای همهن●
ترای انجام یک کار  تنها یک سبک و روت وجود نداشته و هرکسی سبک خاد خود ●

 .را دارد

تر  ناکارآمدی نرام آموزشی مدرن مبتنی
 آموزت یکسان ترای همه

کنونینپیگیری کار مورد عالقه حتی در صورت نداشتن توانایی  زم در ترهه زمانی ●
خسته نشدن از پیشرف  و سماج  در کارن●
تشش تودن تالت و کوششن لذت●
 .داشتن نگاه مثب  ته وقای  و رفتارهای اطرافیان●

پافشاری و تالت مستمر در راه رسیدن ته 
 عالین و آرزوها

ل وم تاور ته چی ی ترای انجام آنن●
 تاور ترای نیل ته اهدافتدیل  نقش تی .خاد تودن  نتیجه تاور ته خاد تودن اس ●

متکی ته خود تودنن●
هی  فرمول اسرارآمی ی ترای پیشرف  وجود نداردن●
دیروز ته تاریخ پیوس   فردا را کسی ندیده  ولی امروز یک هدیه اس ن●
 .استفاده از عالین و استعدادها ترای پیشرف ●

 درونی تودن رشد و پیشرف 

 قلبی و مهرتانی خوت تواناییاولوی  داشتن قلب پاک تر مهارت و ●
 ها نسبی  مفاهیم و ارزت اصال  تفاوت در قیاس تا چه تفاوتی داشتن●
 های تلند ترای رشد و پیشرف  اهمی  ترسیم افن اهمیِ  داشتن رؤیاهای ت رگ●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان های نامناسب و غیراخالقی ترخی شوخی●

 نگارندگان: منبع
 

  شارک  مشاهور دی نای 6178  محصاول ساال زده یخشده  انیمیشن  های تررسی یکی دیگر از فیلم
میلیون د ر تاوده کاه ایان فایلم را در  612میلیارد و  7فروت جهانی این فیلم  مبلیی تیش از . اس 

 2/1ایان انیمیشان  امتیااز . های تاریخ سینما قارار داده اسا  ترین فیلم زمره یکی از پرفروت
 .ارائه شده اس ( 2)آمده از تحلیل محتوای این فیلم در جدول شماره  دس  نتایج ته. اس 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 زده یخ(. 9)شکل شماره 
 

 زده یخانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 4)جدول شماره 
 

 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون

رساندن فرد ته خانواده خودت آسیب نمی●
یکدیگر توس  اعضای خانواده ترای رف  مشکالتنل وم تا هم تودن و پشتیبانی از ●
 .عشن واقعی  عشن تین افراد خانواده اس ●

 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده

عشن  راز خوشبشتی اس ن●
واسطه یک عشن واقعین جلوگیری از انتشا  تد و انجام تهترین رفتار ته●
معنی ترجیح نیازهای دیگری تر خود اس ن عشن ته●
کندن ها را آ  می یخعشن  ●
 .های فردی در جه  خو  تا تکیه تر عشن هدای  تفاوت●

 جایگاه وا ی مفهوم عشن

 موجب ترس از دیگرانن ها ته پنهان نکردن تفاوت●
فار  از شرای  تیرونی و افکار دیگرانن! کار خودت را تکن●
دوتاره متولد شو تا کنار گذاشتن قیدوتندهایی که محی  تیرونی تر تو تحمیل کرده  ●

 .و آزاد تات

رهایی از قیدوتندهای تحمیلی محی  و 
 جامعه

محتوای مناسب ت رگسا نن●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان .های نامناسب از لحاظ اخالقی شوخی●

 نگارندگان: منبع

نمایش درآماده اسا    تاه 6176این انیمیشن که در ساال . اس  شجاعفیلم تعدی  انیمیشن 
میلیون د ر تاوده  521محصولی دیگر از شرک  دی نی اس  که مقدار فروت آن نی  چی ی حدود 

  نتایج تحلیل محتوای ایان (5)جدول شماره . اس  6/1  امتیاز این فیلم در سای  . اس 
 .دهد فیلم را نشان می
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 شجاع (.4)شکل شماره 
 

 شجاعانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 5)جدول شماره 
 

 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون
ل وم پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر ترای غلبه تر مشکالتن●
ناشدنی تودن مهر مادرین فراموت●
اهمی  محب  تین والدین و فرزندانن●
ها اس ن آنخوشبشتی در کنار هم تودن خانواده و صمیمی  تین ●
اهمی  حفظ پیوند خانوادگین●
 .ل وم تیییر اعضای خانواده ترای مصلح  کل خانواده●

 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده

های جوام  ترای دخترانن وپاگیر تودن رسوم و سن  دس ●
دختران نی  توانایی انجام کارهای سش  مردانه را دارندن●
نباید حتمًا ازدواج کنندنهدف زندگی دختران  ازدواج نبوده و ●
مسشره کردن خواستگاری سنتی اشراف و لردهان●
ارزت داشتن تنهایی و آزاد تودن زنانن●
های مردانه ترای دخترانن ل وم داشتن مهارت●
زیر سؤال تردن سن  آماده کردن دختران ترای ازدواج توس  نسل پیشینن●
تدتینی ته ازدواج در دخترانن●
 .هاقید سن  آزادی دختران از●

 حن آزادی زنان

ها ترای کنترل و ریاس  تر مردانن توانایی زن●
مسئولیتی مردانن صف  تودن و تی کودک●
 .راه افتادن جن  و درگیری توس  مردان در نبود کنترل زنان●

 ترتری زنان تر مردان

کند و نه توس  عامل تیرونین سرنوش  در درون آدم تیییر می●
 درونی تودن رشد و پیشرف  .انسان در انتشا  سرنوش آزاد تودن ●
 زدایی تقدس .ها و رسوم شوخی تا سن ●
پرهی  از کارهای عجو نه تا تجرته ناکافین●
 جایگاه تا ی تجرته در زندگی انسانی .های قدیمی ها و داستان ل وم درس گرفتن از افسانه●

 ها در مفاهیم و ارزتنسبی   ها ل ومًا شبیه هم نیستندن همه انسان●
تأثیرات منفی انجام کارهای خودخواهانهن●
 درنرر گرفتن مناف  جمعی .اهمی  اتحاد و همدلی ترای داشتن یک زندگی مطلو ●
ها نرفتنن زیر تار اجبار سن ●
 رهایی از قیدوتندهای تحمیلی محی  و جامعه هان آزادی جوانان در ازدواج ترخالف سن ●
جنسینهای  ترخی شوخی●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان .مطرح شدن ترخی مسائل مشصود ت رگسا ن●
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. اسا  6111  محصول سال اوش سرآشپزیا همان  راتاتویلپنجمین فیلم  انیمیشن سینمایی 
میلیاون د ر  268این انیمیشن نی  ج ء تولیدات شرک  دی نی اس  که می ان فاروت آن تایش از 

( 2)نتایج تحلیل محتاوای ایان فایلم در جادول شاماره . اس  3عدد  توده و امتیاز آن در 
 .مشاهده اس  قاتل
 

  
 راتاتویل(. 5)شکل شماره 

 
 راتاتویلانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 1)جدول شماره 

 
 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون

 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده اهمی  پشتیبانی و حمای  از خانواده در راه پیشرف ن●
اجازه ندادن ته عامل تیرونی ترای تعیین حد ترای فردن●
اوس نکننده حد و مرز ترای آدمی  روح  تنها تعیین●
تیییر تودن طبیع  ته اراده انسانن قاتل●
 .تواند چی ی غیر از اینکه هس   تاشد فرد می●

 درونی تودن رشد و پیشرف 

 دفاع از حقو  زنان .پاگیر ترای زنان در جوام  و های دس  وجود قاعده●
اصال  کشف و خلن در زندگی انسانین●
 پویایی و عدم رکود .پیرامونل وم تجرته جدید در دنیای پر از شگفتی ●

 انسان توانا .انسان  توانایی انجام هر کاری را دارد●
 واتسته تودن افراد ته یکدیگر .ل وم همیاری و کار گروهی ترای پیشرف ●
شودن نگاه ته گذشته  تاعث غفل  از دنیای پیش رو می●
 تالت مستمر در راه رسیدن ته عالین و آرزوهاپافشاری و  .درنرر نگرفتن نامالیمات و ادامه دادن ته مسیر●

شده ترای ویژه تودنن های تدوین پیروی نکردن از دستورالعمل●
 رهایی از قیدوتندهای تحمیلی محی  و جامعه .تواند تاعث نادیده گرفته شدن استعدادها شود قوانین و ساختارها می●

 تر از پیله زندگی درآمدن اعتماد ته سرنوش  و راح  .کند سم  جایگاهش هدای  می دس  سرنوش   انسان را ته●
 طلبی تنوع طلبی در غذا خوردن تنوع●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان محتوای مناسب ت رگسا ن●

 

 نگارندگان: منبع
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توده  6112تاشد که محصول سال  می هر کس  هرراان استششمین و آخرین انیمیشن  فیلم 
 .ارائه شده اس ( 1)نتایج تحلیل محتوای این فیلم در جدول شماره . اس  3/5و امتیاز آن 

 

  

 هر کسی قهرمان است(. 1)شکل شماره 

 
 هر کسی قهرمان استانیمیشننتایج تحلیل محتوای (. 8)جدول شماره 

 
 (ها مقوله)مفاهیم  ها مضمون

خانواده و حمای  آن در پیشرف ننقش مهم ●
 .نقش همه اعضای خانواده در حفظ و نجات آن از مشکالت●

 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده

 درونی تودن رشد و پیشرف  .چی  ته خود انسان و نه ات ار کار متکی تودن همه●
 دفاع از حقو  زنان .تر تودن دخترها اشتباه تودن تصور رعیف●
!کم نگیر دس خودت را ●
شرط تاورن یافتنی تودن آرزوهای ت رگ ته دس ●
 !گویند خو  نیستی  فق  کار خودت را انجام تده که دیگران ته تو می زمانی●

 تدیل تاور ترای نیل ته اهداف نقش تی

تواند از پس کارهای ت رگ ترتیایدن یک تچه هم می●
های ت رگن ل وم پذیرت مسئولی ●
 .پذیر اس  امکانهر چی ی ●

 خودتاوری

پیگیری عالقهن●
ادامه راه و پشتکار حتی درصورت شکس ن●
عدم ناامیدی از شکس ن●
 .شود قوی شد و رعف  دائمی نیس  تا آموزِت درس  می●

پافشاری و تالت مستمر در راه رسیدن ته عالین 
 و آرزوها

 های تلند در رشد و پیشرف  افناهمی  ترسیم  .داشتن آرزوهای ت رگ تا وجود رعیف تودن●
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان های نامناسب از نرر اخالقی شوخی●

 نگارندگان: منبع

 
 گیری بحث و نتیجه

هاای انتشااتی  مفااهیم  آمده از تحلیال محتاوای انیمیشان دس  منرور مروری کوتاه تر نتایج ته ته
 .اند گردآوری شده( 3)شده در جدول شماره  استشراج
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 ها انیمیشنشده از  مفاهیم استخراج(. 7)جدول شماره 
 

 شده مفاهیم استخراج ردیف

 اهمی  و جایگاه تا ی خانواده 7
 خودتاوری 6
 قلبی و مهرتانی خوت 8
 راری نبودن ته ور  موجود 2
 زدایی تقدس 5
 چی  و همه شرای  همهحرک  در مسیر سرنوش  و تالت نکردن ترای ته کنترل درآوردن  2
 تر آموزت یکسان ترای همه ناکارآمدی نرام آموزشی مدرن مبتنی 1
 پافشاری و تالت مستمر در راه رسیدن ته عالین و آرزوها 3
 تدیل تاور ترای نیل ته اهداف نقش تی 3

 درونی تودن رشد و پیشرف  71
 طلبی تنوع 77
 ها نسبی  در مفاهیم و ارزت 76
 های تلند در رشد و پیشرف  ترسیم افناهمی   78
 جایگاه وا ی مفهوم دوس  داشتن و عشن 72
 رهایی از قیدوتندهای تحمیلی محی  و جامعه 75
 حن آزادی زنان 72
 ترتری زنان تر مردان 71
 جایگاه تا ی تجرته در زندگی انسانی 73
 درنرر گرفتن مناف  جمعی 73
 دفاع از حقو  زنان 61
 پویایی و عدم رکود 67
 انسان توانا 66
 واتسته تودن افراد ته یکدیگر 68
 تر از پیله زندگی درآمدن اعتماد ته سرنوش  و راح  62
 پذیرت نرریه تکامل 65
 محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان 62

 
ها و مفاهیم گوناگونی هستند که  ها درتردارنده پیام شود  این انیمیشن گونه که مشاهده می همان

تار  ترای تررسی تهتار و دقیان. توانند در فرایند ترتیتی کودکان و نوجوانان نقش مؤثری ایفا کنند می
ی شاده و ساعی تناد ها در سه سطح  طبقاه ها  مفاهیم و پیام آمده و تحث درتاره آن دس  مفاهیم ته



 

 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

919 
های  تحلیل انیمیشن

 ...هالیوودی با 

سطوح یادشده  توصایفی کلای از ناوع . ها تحث شود شده اس  تا مقایسه این سطوح  در مورد آن
 .دهد کنند  ارائه می مفاهیم و اینکه مفاهیم در چه سطحی وارد تحث تیییرات ترتیتی ورود می

سطح نشس   مرتوط ته مفاهیمی اس  که اصل مفهوم  مثب  توده اس  و فراگیری آن توس  
هاای  یاتد  تیشاتر تاه تفااوت ای که در اینجا احتمال تروز می نکته منفی. مشاطب  فرایند مثبتی اس 

تواند تا فرهن  تومی در  شود و می های کهنی افراد در جوام  مشتلف مرتوط می فر  فرهنگی و پیش
مثبا    سام  نکاات حال در این سطح  کفه ته تااین. نررها و مصادین  وارد چالش شود تعضی نقطه
توجه در این سطح  تکیه تر نقش خاانواده و اهمیتای اسا  کاه  نشستین نکته جالب. کند سنگینی می
و  چه در ساطح اجتمااعی  اانکته جالب اینجاس  که اگرچه . دهند ها ته نهاد خانواده می این نوع فیلم

 کاه حاال هنگامی دارد  تااینخانواده در جوام  غرتی جایگاه مت ل لی   اا های ت رگسا ن چه محتوای فیلم
قرار اس  تولیدات  ترای کودکان و نوجوانان جامعه تاشد  جایگاه خاصای تارای آن درنرار گرفتاه 

اند و چاه در تسایاری از تولیادات  هایی که در این پژوهش تررسای شاده چه در انیمیشن. شود می
صامیمی   نماایش داده عنوان یک حامی ت رگ و یک کاانون  دیگر  سعی شده اس  که خانواده ته

 .شود که فرد ترای رشد و پیشرف  حتمًا تاید ته آن وفادار تماند
قلبی  محب  ته دیگران  کمک ته افاراد  تر تحث خانواده  مباحث مثب  دیگری مانند خوت عالوه

عنوان یاک  گیری و داشتن قلب پاک ته درواق  شاهد این هستیم که دس . شود نی  دیده می... دیگر  و
شاوند   هاا معرفای مای ها وجود داشته و الگوهایی که در این فیلم فر  در محتوای این انیمیشن پیش

. دهناد هایی ساو  مای سم  چنین ویژگی خود  مشاطب را نی  ته ها هستند و خودته دارای این ویژگی
دوسا  های فرهنگی را در این تشش درنرر داش   زیرا مفاهیمی مانند  البته تاید تحث تفاوت دیدگاه

اند که ل وماًا ایان  شوند  ترآمده از نوعی نگاه توده ها مطرح می که در فیلم... داشتن  صلح  محب   و
خاستگاه  درس  و یا کامل و دقین نیس ن تارای نموناه در مفهاومی مانناد صالح  عمادتًا سااختار 

نند آمریکا تاشاد  شود که این صلح در راستای تفکرات و مناف  کشورهای غرتی ما ای چیده می گونه ته
شاود  ممکان اسا  در ایان تاین  دوسا   که صحب  از محب  و دوس  داشتن می یا مثاًل هنگامی

داشتن جنس مشالف نی  مطرح شود که این نوع از دوس  داشتن ترای فرهن  کشوری مانناد ایاران  
شاده در ایان  طرحاز مفاهیم دیگار م .آید شمار می تنها کارکرد فرهنگی نداشته  تلکه ردفرهنگی ته نه

 .اشاره کرد... توان ته تالت و کوشش ترای رسیدن ته هدف  ناامید نشدن  خودتاوری  و سطح  می
مفااهیم . کنناد سطح تعدی  سطحی اس  که مفاهیم آن کاماًل مانند یک تیغ دولبه عمال مای

ها  جنباهحال از ترخای  ای هستند  ولی درعین های مثب  قوی شده در این سطح  دارای جنبه مطرح
. توانند تأثیرهای منفی عمیقی تر شالوده فکری و فرهنگی ما داشاته تاشاند شوند  می که تررسی می
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تر توده و تیشتر ناشی از جریانات فکری متأخر  این مفاهیم  نسب  ته سطوح دیگر  مفاهیمی عمین
جدیادی در هاای  این مفاهیم ته این دلیال کاه از قاتلیا  گشاودن افن. در سیر تفکر غر  هستند

سابب وجاود ترخای  ساح  تفکر و در پی آن  در ساح  عمل ترخوردارند  مثب  هستند  ولی ته
ای  توانند در تلندمدت وارد نرام اندیشاه های مبنایی تا جریان فکری و فرهنگی اسالمی  می تفاوت

 .ای تشوند های جدی ما شده و تاعث ایجاد چالش
 ها وجاود اس  که در این انیمیشن  تفکر اگ یستانسیالیسمازجمله این مفاهیم  مفاهیم ترآمده از 

همچنین اگ یستانسیالیسم نام مکتبی . معنی اصال  وجود اس  اگ یستانسیالیسم در لی  ته. دارد
اس  که در آن سرش  انسان انکار شده و معتقد اس  آدمی فراورده کار و انتشا  خویش اس  و 

ای قرار داشاته و  نکته مهم نیس  که یک فرد اکنون در چه نقطهاین . ماهی  و طبیع  پیشینی ندارد
سمتی ترود و تبدیل تاه  تواند تا تالت و کوشش  ته تا چه حد رعیف تاشد  مهم این اس  که او می

فوکاار  ششصای  اصالی  چی ی شود که تسیار تا آن فاصله داردن تارای نموناه  در پانادای کونا 
ترین جنگجوی شاهر تبادیل  اس  که در سیر داستان ته ت رگ وپا دس  داستان یک پاندای چا  تی

عنوان یک حیوان تنبل  مهم نبوده و مهم  هدف و تاور  این ته آن معنا اس  که کات پاندا ته. شود می
توان ته هر چی ی رسید و این فرد  اگر تاور وجود داشته تاشد و فرد  اراده کند  می. ته آن هدف اس 

چنین موروعی اگرچاه در . شده تعیین که چه تاشد و نه کات و شاکله ازپیشکند  اس  که تعیین می
حاال    تااین(گوناه هام تاشاد تساا این چه)رساد  نرر می مرحله نشس   تسیار خو  و ساازنده تاه

هاایی تاا مباانی و  هاا تفااوت فار  هایی دارد که در مبانی و پیش گونه مفاهیم  ریشه در مکتب این
توانناد  درساتی تررسای و تحلیال نشاوند  در تلندمادت مای اشته و اگر تههای دینی ما د فر  پیش

کاه وجاود  مقادم تار  عنوان نمونه  هنگامی موجب استحاله فکری کودکان و نوجوانان ما شوندن ته
تواناد جنسای  خاود را نیا   ماهی  شد و انسان  توانایی تعریف ماهی  خود را داش   حتی مای

تاوان قائال  تین جنسی  مرد و زن نمای( مانند گذشته)اوت معناداری ترگ یده و از این نرر دیگر تف
های  در تحث توان اثرات چنین تفکری را امروزه می. رود کلی زیر سؤال می تود و دوگانه مرد و زن ته

تار ایان   عالوه.  مشاهده کرد... های مکرر تیییر جنسی   و و یا جراحی گرایی جنس مرتوط ته هم
های دین تا مکتبای مانناد  هایی تین دیدگاه انند فطرت نی  شاهد وجود تعار های دینی م در تحث

 .اگ یستانسیالیسم خواهیم تود
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 در مفااهیم ناوع ایان (ل ومااً ) کاه نیسا  معنای ایان تاه و شده مطرح تفکر یک اثرات گسترده تعریف نرر از فق  مثال این . 
 .اس  ترویج درحال ها انیمیشن
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وروح مشاهده  های هالیوودی قرن جدید ته دسته دیگر از مفاهیم در سطح دوم که در انیمیشن
دوتعادی کالسایک هاای  ها تا انیمیشن ترین نقطه تمای  این انیمیشن توان آن را اصلی شود و می می

هاا  طور متنااو  و متناوع  در ایان فایلم هم تاه مدرنیستی  آن هالیوود دانس   وجود مفاهیم پس 
وپاگیر   هاای دسا  ها  کنار گذاشتن قوانین و چاارچو  مفاهیمی مانند کنار گذاشتن سن . اس 

تشاشور فکاری مدرن تاوده و آ ای پس  مایه همگی دارای درون... ها  و نسبی تودن مفاهیم و ارزت
تواند ته اوج پیشرف  ترسد که خود  اینکه انسان هنگامی می. رسد مدرنیسم می این مفاهیم ته پس 

ها و چه قوانین مدرن  رها کرده و آزادانه حرک  کند  ریشه در  های موجود  چه سن  را از تمام نرم
هاایی  کناد  مؤلفاه ی میها خودنمای های مهمی که در این مورد در فیلم مؤلفه. مدرنیسم دارد پس 

های مشتلاف   زدایی از موروع گرایانه  تقدس ناپذیر  نگاه نسبی گری انه و چارچو  مانند نگاه نرم
در اینجا تاید توجاه . هستند... فرد و اقتضائی  و نبودن الگوی واحد و اعتقاد ته الگوهای منحصرته

های غل  دنیای مدرن را  ز چارچو داش  که اگرچه ممکن اس  این نوع مفاهیم تتوانند تسیاری ا
هایی را ترای شکوفایی استعدادها ته روی مشاطبان خود تاز کنناد  ولای کات  کنار گذاشته و دریچه

گری ی ته کهن نوجوانان  گری  توده و این امکان وجود دارد که این چارچو  چنین تفکری چارچو 
دینی ما نی  کنار گذاشاته شاوند  و یاا  های مثب  فرهنگی و ما نفوک کرده و تاعث شود که چارچو 

گرایای تاه مرحلاه افراطای ترساد   گرایی شود که اگار ایان نسابی تواند تاعث رواج نسبی اینکه می
تار ایان  یکای  عالوه. های نوجوانان و جوانان تگاذارد تواند اثرات نامطلوتی تر عقاید و گرایش می

تردید  پایبند نبودن ته اخالقیات اس  که تیمدرنیستی   های نامناسب تفکرات پس  دیگر از ویژگی
چیا  تقادس  هی ا ا ات در حال  افراطیا ا در این نوع تفکر. آید شمار نمی مورد فرهنگی مناسبی ته

مهاتاا از رواج چناین  توان تی اس ن تناتراین  نمی... چی  قاتل تحث  شوخی کردن  و نداشته و همه
 .بال کردمدرن دارند  استق مفاهیمی که نگاهی پس 

سطح تعدی  سطحی اس  که مفااهیم موجاود در آن عمادتًا منفای تاوده و اثارات ناامطلو  
ها  مباحث مرتوط ته فمینیسام اسا   یکی از این تحث. را کنترل کرد  فرهنگی دارد و تاید کاماًل آن

یان ها نیا  تاه فراخاور موراوع تاه ا شود و در دیگر انیمیشن که اوج آن در انیمیشن شجاع دیده می
گوناه  شاده در این البته  زم ته ککر اسا  کاه فمینیسام مطرح. شود هایی می ها  اشاره طیف اندیشه

ویژه انیمیشن شجاع  از نوع فمینیسم آمریکایی توده که این نوع فمینیسم تا فمینیسام  ها  ته انیمیشن
ک رادیکال اروپایی  فاصله داشته و تیشتر تر آزادی حاال  یاد داردن درعینهای زنان و مسائل مشاته تأ

گونه که در انیمیشن شاجاع نیا  تاا  شود  همان در این نوع از فمینیسم  تعهد ته خانواده نی  دیده می
ها تاید تاا درنرار گارفتن جایگااه  شود  ولی درنهای   این آزادی اینکه تحث حقو  زنان مطرح می
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شاده درتااره آزادی زناان و  حهای مطر توجهی از تحث حال تشش قاتل تااین. خانواده تعریف شوند
طور مساتمر در  فمینیسم  تا مبانی فکری و دینی ما ناهمشوانی داشته و اگر کودکان و نوجواناان تاه

گیارد و  ای شاکل مای تراتر چنین محتوایی تاشند  در طول زمان حتمًا در این حوزه  چالش جادی
 .شود رو می تا اختالل روته( طبن معیارهای تومی)فرایند ترتی  درس  

ها از لحاظ مباانی و نتاایج   شود که این نرریه هایی در حوزه علوم مرتوط می تشش دیگر ته نرریه
عنوان نمونه  نرریه تکامل  تواند مشکل ایجاد کندن ته چالش گری ناپذیری تا محتوای دینی داشته و می

عنوان  مورد توجه تاوده و تاه عصر یخبندانویژه در انیمیشنی مانند  های انیمیشن  ته در تسیاری از فیلم
های دیگری در مورد منشأ حیات  مانناد  ها و فرریه ته نرریه. شود شده مطرح می اصلی کاماًل پذیرفته
 .تیش در ترخی از تولیدات اشاره و تأکید شده اس  و نی  کم  نرریه انفجار ت رگ

محتواهاای  هاا  تحاث ورود نکته مهام دیگار در ماورد محتاوای منفای موجاود در انیمیشان
هاا  هاای غیراخالقای تاه انیمیشان ورود مسائل ویژه ت رگسا ن و گاهی شاوخی. غیراخالقی اس 

در وهله نشس   مطرح شدن . ته امری تقریبًا معمول تبدیل شده اس ( صورت محدود هرچند ته)
در وهلاه تعادی  . ای اسا  صورت عمومی  امر تسیار نکوهیاده هم در فیلم و ته چنین مسائلی آن

هام تارای کودکاان و  حتی اگر کلی  قضیه را هم تتوان نادیده گرف   مطرح شدن چنین مسائلی آن
تواناد  هایی هستند  اماری کااماًل نادرسا  اسا  کاه مای نوجوانان که مشاطب عمده چنین فیلم

شاود  گاویی  که مشاهده می حال  همچنان تااین. ها داشته تاشد تأثیرات ناگواری تر کهن و روح آن
ریان نامرئی وجود دارد که این مسائل را وارد تولیدات کودک و نوجوان کارده و هرچاه زماان یک ج

شودن تناتراین  یکی  صورت خ نده زیاد می گذرد  می ان استفاده از این مسائل و شدت آن هم ته می
از مسائل تسیار مهم که تاید ته آن توجاه شاود  هوشایاری در ماورد وجاود چناین محتواهاایی در 

کنناد و  توجهی از وق  خود را تا آن سپری مای هایی اس  که کودکان و نوجوانان ما زمان قاتل مفیل
 .تأثیرپذیری کمی نی  از چنین فضایی ندارند

ها را درنرر گرف ن ساطح نشسا    ها  سه سطح از مفاهیم و پیام توان ترای انیمیشن تناتراین  می
تواناد  می  های فرهنگی ای موارد  اختالف فق  در پارهمرتوط ته مباحثی اس  که کلیتی مثب  داشته و 

سطح دوم  مرتوط ته مفاهیمی اس  که هاهر و کلیتی مثب  دارند  ولای در . آفرین تاشد کمی مشکل
سطح سوم نی  مرتوط ته مسائلی اس  کاه غالباًا . ترانگی  تاشند توانند تسیار چالش ها و مبانی می ریشه

شاده  مفاهیم استشراج( 3)جدول شماره. آفرین اس  ها معضل ها در فیلم جنبه منفی داشته و وجود آن
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 (پایش ساال میلیارد    حدود) اتتدا در جهان که داشته این ته اشاره که اس  فی یک در ای نرریه   یا ت رگ انفجار . 
 .آید می وجود ته هستی و کرده انبساط ته شروع دهد  می رخ که ت رگی انفجار اثر تر سپس و توده متراکم تسیار کره یک
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البته در این جادول ترخای از مفااهیم در تایش از یاک . دهد شده نشان می را تا توجه ته سطوح عنوان
این موروع ته این دلیل اس  کاه ایان مفااهیم از وجهای زیرمجموعاه یاک . اند سطح قرار داده شده

عنوان  گیرنادن تاه های دیگر  زیرمجموعه ساطح دیگاری قارار مای وجوه و  یهاند  ولی در  سطح توده
در هاهر  مفاهیمی مثبا  و از « درونی تودن رشد و پیشرف »و « خودتاوری»نمونه  مفاهیمی مانند 

شوند و در کنار دیگر مفاهیم  تر تررسی می که عمین جنس مفاهیم سطح نشس  هستند  ولی هنگامی
ازآنجاکاه . کناد ها خودنماایی مای های اگ یستانسیالیستی آن شوند  رگه یده میو در چارچو  فیلم د

های مبناایی هساتند  تنااتراین  دور از کهان نیسا  کاه  مفاهیم سطح دوم  تیشتر در چارچو  نرریه
تر مفااهیمی تاشاند  ای در قالب مفاهیم سطح نشس  هستند  مبتنی مفاهیمی که دارای وجوه هاهری

 .های سطح دوم دارند که ریشه در نرریه
 

 ها شده از فیلم مفاهیم استخراج(. 3)جدول شماره 

 شده مفاهیم استخراج ردیف
 سطوح محتوایی

 سطحسوم سطح دوم سطح اول
   * اهمی  و جایگاه تا ی خانواده 7
  * * خودتاوری 6
   * قلبی و مهرتانی خوت 8
   * راری نبودن ته ور  موجود 2
  *  زدایی تقدس 5
  *  چی  و همه شرای  کنترل درآوردن همه حرک  در مسیر سرنوش  و تالت نکردن ترای ته 2
  *  تر آموزت یکسان ترای همه ناکارآمدی نرام آموزشی مدرن مبتنی 1
   * پافشاری و تالت مستمر در راه رسیدن ته عالین و آرزوها 3
  * * تدیل تاور ترای نیل ته اهداف نقش تی 3

  * * درونی تودن رشد و پیشرف  71
  *  طلبی تنوع 77
  *  ها نسبی  در مفاهیم و ارزت 76
   * های تلند در رشد و پیشرف  اهمی  ترسیم افن 78
   * جایگاه وا ی مفهوم دوس  داشتن و عشن 72
  *  رهایی از قیدوتندهای تحمیلی محی  و جامعه 75
 *   حن آزادی زنان 72
 *   زنان تر مردانترتری  71
   * جایگاه تا ی تجرته در زندگی انسانی 73
   * درنرر گرفتن مناف  جمعی 73
 *   دفاع از حقو  زنان 61
   * پویایی و عدم رکود 67
    انسان توانا 66
   * واتسته تودن افراد ته یکدیگر 68
  *  تر از پیله زندگی درآمدن اعتماد ته سرنوش  و راح  62
 *   پذیرت نرریه تکامل 65
 *   محتوای نامناسب ترای کودکان و نوجوانان 62
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کند  نسب  تین وجوه  گونه که پیشتر نی  اشاره شد  چی ی که این سطوح را از هم جدا می همان
مثب  و منفی هر سطح اس ن اینکه اثرات مثب  مفاهیم یک سطح در مقاتل اثرات منفای آن  چاه 

شاان و در  های مثب  و منفی های یادشده را از نرر جنبه سطح( 1)شکل شماره . دارندنسبتی تا هم 
در این طیف  از نرر غلبه جنبه منفی مفااهیم  ساطح ساوم در . کند مقایسه تا یکدیگر توصیف می

 .جایگاه نشس  قرار داشته و از نرر جنبه مثب   سطح نشس   این جایگاه را دارد
 
 
 
 
 
 
 

 مقایسه وجوه مثبت و منفی مفاهیم استخراجی(. 8)شکل شماره 

  شدت تأثیرگاذاری مطارح نباوده و تنهاا (1)تاید ته این نکته توجه داش  که در شکل شماره 
پیشاتر نیا  اشااره گونه کاه  صورت که همان این های مثب  و منفی مدنرر اس ن ته نسب  تین جنبه

سام   هاای مثبا  و ماثاًل در ساطح ساوم  ته سم  جنباه شد  در سطح نشس   سنگینی کفه ته
های منفی توده و حتی در تحثی مانند موارد غیراخالقی یا نامناسب از نرر سنی  دیگار جنباه  جنبه

 .مثبتی در میان نبوده و این موارد از نرر ترتیتی  کاماًل منفی هستند
توان الگویی ترای  دهد که تراساس آن می توصیفی دراختیار قرار می( 1)کل شماره هرحال ش ته

این الگو تاید شامل تدتیرهایی ترای کنترل . های هالیوودی تدوین کرد کنترل اثرات ترتیتی انیمیشن
تر ترای سطوح دیگر تاشدن ترای نمونه در تحث  شده ری ی های ترنامه مستقیم در سطح سوم و کنترل

ئل نامناسب اخالقی که یک مسئله کااماًل منفای اسا   ترخاوردی مانناد سانساور  ترخاورد مسا
نفعان اصلی  کاماًل از این کار راری خواهناد  عنوان یکی از کی معقولی خواهد تود و والدین نی  ته

دلیل ناوع  درعو   در تحث سطوح دیگر  اوً  جنبه منفای ل وماًا پررنا  نباوده  و ثانیاًا تاه. تود
ها تا مفاهیم مثب  و در ترخی موارد  تاارزت از نرار ترتیتای   شده و آمیشته تودن آن اهیم مطرحمف

گونه کاه اشااره شاد   ترای سطوح نشس  و دوم  همان. کنترل مستقیم  چندان کارساز نشواهد تود
تقویا  هاا و نیا   ای در خانواده ارتقای سواد رسانه. های غیرمستقیم  کارسازتر خواهند تود حل راه

 سطح دوم

 مثبتوجوه 
 

 سطح اول سطح سوم

 وجوه منفی
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مفاهیم نرری و ارزشی تومی در تین کودکان و نوجوانان  راهکارهایی هستند که تاا پایش از ایجااد 
توانند اثرات نامطلو  ترتیتی را تا حدودی کنترل کرده  خودکفایی نسبی در این حوزه در کشور  می

 .ها کمک کنند و ته استفاده از اثرات مثب  آن
توان تررسی کردن ته این معنی کاه کاودک یاا  تاری و نگرشی میطورکلی ترتی  را در دو تعد رف ته

گیارد و از ساوی  هاای رفتااری را فرامی ای از قالاب سو  مجموعاه نوجوان در روند ترتیتی خود ازیک
این دو تعد  کاماًل تا هم در ارتباط تاوده و تاأثیرات . شود تینی می دیگر  صاحب نوعی نگرت و جهان

تر ایان . طور کامل از یکدیگر تفکیک کرد ها را ته ش   و شاید اصاًل نتوان آنمتقاتلی تر هم خواهند دا
عملی ته این معنای کاه اثار . اساس  تحث تعدی  تحث اتعاد اثرگذاری عملی و نرری مفاهیم اس 

 .ها اس  ها و ارزت مورد نرر در حیطه تیییر رفتار توده و تعد نرری  ناهر ته تیییر در حیطه نگرت
هاا و  که در تشش چارچو  نرری اشاره شد  تحث اثرات کاش  ته تیییر در نگرت گونه  همان

. گنجاد تینی مرتوط اس  و در مقاتل  تحث یادگیری اجتماعی در حیطه تیییرات رفتاری می جهان
سطوح مفهومی یادشده را متناسب تا نسب  میان اثرات عملای و ( 3)در همین راستا  شکل شماره 

.دهد پیوستار نشان می نرری هر دسته در یک
 

 
 مقایسه اثرات تربیتی مفاهیم از نظر ابعاد عملی و نظری(. 7)شکل شماره 

 
مشاهده اس   مفاهیم ساطح دوم از لحااظ اثرگاذاری  قاتل( 3)گونه که در شکل شماره  همان

کاه  های ارزشای مشاطباان هساتند  درحالی ها و نرام دهی ته نگرت تیشتر در حیطه شکلترتیتی  
تاوان  ها نیا  مای از منرر تررسی تأثیرات ترتیتی فیلم. مفاهیم سطح سوم  تیشتر جنبه رفتاری دارند

را که پیشاتر اشااره شاد    اا های هالیوودی ناث کنترل اثرات انیمیشادر تح  اا ان الگوی پیشیناهم
دنرر قرار داد  زیرا مسائل ناشی از سطح سوم را ازآنجاکه تیشتر تر رفتارها تأثیرگذار اس   تاید تا م

هاای قاوی از  های مستقیم اداره کرد و مسائل سطح نشس  را تا توجه تاه اینکاه دارای جنباه کنترل

 اولسطح 

 اثرات بعد نظری
 

 دومسطح  سطح سوم

 اثرات بعد عملی
 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

990 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

ورد مساائل در ما. تر ای دهی نگرشی اس   تا تدتیرهای غیرمستقیم و البته تسیار ریشه لحاظ شکل
سطح نشس  نی  تاید یادآوری کرد که اگرچه در تحث اتعاد نگرشی و رفتااری اثرگاذاری ترتیتای  

حال تاید توجه داش  که در این ساطح  مفااهیم نااهر تاه  ها نوعی تعادل ترقرار اس   تااین در آن
یطه رفتاری توده و تأثیرات رفتاری  عمومًا موارد مثبتی هستند و اساسًا جنبه مثب  این مفاهیم در ح

ها و نرام ارزشی اس ن تناتراین  در تحث کنتارل اثارات  درعو   جنبه منفی در حیطه نوع نگرت
این نوع از مفاهیم تاید تر جنبه نرری تأکید شود  زیرا مباحث اثرگذاری این سطح  ریشه در همان 

تشاش اصالی اثارات مفاهیم سطح دوم دارد و اگر اثرات سطح دوم کنترل شود  تاه طریان اولای  
 .شود نامطلو  سطح نشس  نی  کنترل می
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