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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،59-421 ،)2(41 ،پیاپی  ،91تابستان 4111
تصویری ،زینب؛ و اطهری اصفهانی ،زینبالسادات ( .)0011جستاری بر داللتهاای تربیتای پویانماایی باباسافنیی از
منظر نفی و اییاب ساحتهای ششگانه تعلای و تربیات .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا .59-021 ،)2(00 ،
شاپا2114-0401 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

جستاری بر داللتهای تربیتی پویانمایی باباسفنجی از منظر نفی
و ایجاب ساحتهای ششگانه تعلیموتربیت
ز ینب تصویری ،1زینبالسادات اطهری اصفهانی*

2

دریافت4911/70/41 :؛ پذیرش4177/79/47 :

چکیده

امروزه رسانه یکی از ابزارهای گذران اوقات برای انسانها و بهویژه کودکاان اسات .باهدلیال شارایح حسااس
دوران کودکی و اینکه یکی از محبوبترین و تأثیرگذارترین گونههای رساانه نازد کودکاان ،پویانماایی اسات،
بررسی پیامدهای مشاهدۀ پویانماییها در تربیت این دوره امری گریزناپذیر است .پاژوهش حارار باهمنظور
بررسی نفی و اییاب داللتهای تربیتی پویانمایی باباسفنیی برپایۀ ساحتهای شاشگانه تعلای وتربیات
انیام شده است .این پژوهش ،بهلحاظ هدف ،کااربردی اسات و برپایاۀ روش کیفی اکمای و باا اساتفاده از
تحلیل محتوای قیاسای انیاام شاده اسات .متخصصاان ایان حاوزه ،روایای صاوری مقولاههای مارتبح باا
ساحتهای ششگانه را تأیید کردهاند .پایایی این مقولهها نیز با استفاده از رریب اسکات و دیدگاههای  0نفار
از صاحبنظران در این زمینه 1/112 ،برآورد شد؛ سرانیام ،برای تحلیل دادههای بهدساتآماده از پاژوهش،
از روش آنتروپی شانون بهره گرفته شد .براساس یافتههای این پژوهش 202 ،مضمون مارتبح باا سااحتهای
ششگانه تعلی وتربیت در این پویانمایی مشاهده شد که ساحت تربیت زیستی و بدنی بیشترین میزان توجاه و
اهمیت و ساحت تربیت اخالقی،کمترین اهمیت را داشته است .همچنین  100مضمون در نفی سااحتهای
ششگانه مشاهده شد که نفی ساحت تربیت اخالقی ،بیشترین میزان توجه و اهمیت و نفای سااحت تربیات
زیباییشناختی و هناری ،کمتارین اهمیات را داشاته اسات .یافتاهها حااکی از ایان اسات کاه در پویانماایی
باباسفنیی به رشد ابعاد وجودی انسان بهصورت متعادل توجه نشاده اسات؛ بناابراین ،رارورت پرهیاز از
شکلگیری شخصیت کاریکاتوری و توجه ه زمان به همۀ ساحتهای وجودی انسان توصیه میشود.
کلیدواژهها :پویانمایی ،پویانماایی بااباسافنیی شالوارمکعبی ،کاود ،،تربیات ،سااحتهای شاشگانه
تعلی وتربیت
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1کارشناس ارشد برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 .2استادیار برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران (نویسنده مسئول)


 .1مقدمه

امروزه رسانه یکی از نهادهایی است که کارکرد آموزشی و تربیتی خانوادهها تاحادی باه آن
منتقلشده است .اگر تا دیروز خانواده اصلیترین نقش را در تربیت و ساختن نسل آینده ایفا
میکرد ،امروز خانواده ،و آموزشوپرورش ،و رسانههای جمعای ،ایان وفیفاه را بهگوناهای
مشتر ،انیام میدهند؛ ازاینرو ،رسانه یکی از ارکاان بسایار مها فرایناد رشاد اجتمااعی
کود ،بهشمار میآید (کارتلج و میلبرن .)015 ،0135 ،1یکی از دالیل گارایش کاود ،باه
رسانه ،کوچک بودن محیح فیزیکی خانهها و آپارتماننشینی کودکان است که درنتییاۀ آن،
محیطی برای بازی و جنبوجوش کافی دراختیار ندارند .همچنین ،با توجه به اینکه بسیاری
از وا لدین ،هردو شاغل هستند ،ممکن است حوصله و توان کافی بارای ارراای ح هاای
کودکانه فرزند خود نداشته باشند .دراینمیان ،برناماههای کاود ،و پویانماییهاا میتواناد
گزینهای برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی کودکان باشد.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پویانماییها ،2یکی از محبوبترین برنامههای کودکان و ابزاری نیرومند و ساری بارای

بیان افکار ،عقاید و ایدئالهای بشر هستند که به بهتارین شاکل در خادمت آماوزش قارار
میگیرند .پویانماییها ،از طریق ارتباا مساتقی باا کودکاان بهآساانی میتوانناد مفااهی
بسیاری را به آنان منتقل کنند .سبک پویانماییها در حالت کلی ،بیان پیامها باه شاکلهای
سادهتر و جذابتر است و با توجه به تکیۀ اصلی به فانتزی بودن ،مخاطبان کود ،را بیش از
دیگران جذب میکنند (رمضانی.)11 ،0144 ،
با توجه به اهمیت دوران کودکی و قابلیت باالی پذیرش کودکان و عالقهمندی آنهاا باه

رسانه و بهویژه پویانماییها ،در این پژوهش ،پویانمایی باباسفنیی شالوارمکعبی 3بارای
تحلیل و بررسی و استخراج داللتهای تربیتی انتخاب شده است .برای دستیابی به مفهاوم
داللتهااای تربیتاای ،تقساای بندیها و طبقهبناادیهای گوناااگونی در میااان دیاادگاههای
صاحبنظران داخلی و خارجی بهچش میخورد ،اما همگی آنها بر این نظرناد کاه بارای
بهکمال رسیدن رشد فرد الزم است که تمام این ابعاد وجودی بهگونهای یکسان رشد کنند.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

در پااژوهش حاراار ب ارای معنااا بخشاایدن بااه داللتهااای تربیتاای و داشااتن چااارچوب و
دستورکاری برای تحلیل و بررسی پویانمایی باباسفنیی ،ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیات
که در سند تحول بنیادین ملی از آن صاحبت شاده اسات ،باهکار رفتاه اسات .در سااحتهای
ششگانۀ تعلی وتربیت ،به همۀ ابعاد وجودی انساان و تربیات او توجاه شاده اسات و ازایانرو،
نمونۀ کاملی بهشمار میآید .ساحتهای شاشگانۀ یادشاده عبارتاناد از )0 :سااحت تربیات
اعتقادی و اخالقای؛  )2سااحت تربیات زیساتی و بادنی؛  )1سااحت تربیات اجتمااعی؛ )0
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای؛  )9ساحت تربیت علمی و فناوری؛

 )3سااحت تربیات

زیباشناختی و هنری .باید درنظر داشته باشی کاه ایان سااحتهای شاشگانه ،بخشای از ساند
تحول بنیادین ملی است؛ سندی که باهعنوان پایاه و اسااس نظاام آموزشای کشاور ،در راساتای
تقویت و بهبود آن و کمک به تربیت کود ،بهعنوان فاردی از افاراد جامعاه تهیاه و تادوین شاده
است .با توجه به تأثیرهای انکارناپذیر رسانه بر زندگی کودکان ،نقش و وفیفۀ آموزشوپرورش و
مدارس بهعنوان نهادهایی که باه امار تعلی وتربیات کاود ،اشات ال دارناد و باهطور مساتقی و
سالهای طوالنی با کودکان در ارتبا هستند ،پررنگتر از پیش میشود.
در این پژوهش ،ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت تنها بهعنوان یک چارچوب و الگاو
برگزیده شده است و هیچگونه التقاطی بین مضمونهایی که از این پویانمایی غربی دریافت
میشود با ساحتهای ششگانه که مربو به ایران است ،انیام نخواهد شاد .دراینراساتا،
پرسشهای موردبررسی در این پژوهش بهشرح زیر است:
 )0میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضامین مترتاب بار پویانماایی باباسافنیی در
هریک از ساحتهای ششگانه تعلی وتربیت چقدر است؟
 )2میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضامین مترتب بر پویانماایی بااب اسافنیی در
نفی هریک از ساحتهای ششگانه تعلی وتربیت چقدر است؟
 )1میزان توجه و اهمیت به هریک از ساحتهای ششگانه تعلی وتربیت در پویانماایی
باباسفنیی چقدر است؟
 )0می ازان توجااه و اهمیاات نفاای هریااک از ساااحتهای شااشگانه تعلی وتربیاات در
پویانمایی باب اسفنیی چقدر است؟
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 .1پیشینه پژوهش

بررسی ادبیات و سوابق موروع مورد مطالعه ،یکی از مراحل مه در هار پاژوهش علمای
است که موجب جلوگیری از دوبارهکاری میشود در این قسامت ،پژوهشهاای داخلای و
خارجی مرتبح با این موروع آورده شده است:
بلک ( )0152در پژوهشی با عناوان «تحلیال تاأثیرات ساینمای پویانماایی غارب بار
کودکان  1تا 01ساله (مطالعه موردی :پویانمایی دلیر)» باه ایان نتییاه رسایده اسات کاه
بسیاری از کودکان با استفاده از ح ه ذاتپنداری ،رفتارهای شیاعانۀ قهرمان داساتان را
تحسین میکنند و مخالف رفتارهایی مانند پرخاشگری هستند.
رسایی ( )0150در پژوهشی با عنوان «تحلیال محتاوای آموزشای و تربیتای فیل هاای
تولیدشده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» ،دریافته است که محتوای بسایاری
از این فیل ها ،همسو با اهداف آموزشی و تربیتای اسات .ایان نویسانده ،بیشاتر بار جنباۀ
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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عاطفی ،بهعنوان یکی از اهداف آموزشی ،و بر بعد روابح انسانی ،بهعنوان یکای از اهاداف
تربیتی این فیل ها تأکید کرده است.
مسااائلی و نیکنشااان ( )0159در پژوهشاای بااا عنااوان «بررساای مفاااهی اخالقاای و
رداخالقی در پویانماییها» دریافتهاند که در پویانماییهای ایرانی ،مفاهی اخالقی بیشتر
و مفاهی غیراخالقی کمتر از پویانماییهای خارجی است.
بشیر و جواهری ( )0153نیز در پژوهشی با عنوان «تحلیل انیمیشنهای هاالیوودی باا
رویکرد تربیتای» پا

از تحلیال و بررسای ،تأکیاد کردهاناد کاه مه تارین مضامونهای

مطرحشده در اینگونه پویانماییها عبارتاند از :نسبیت در ارزشها ،تقدسزدایی ،تأکیاد
بر جایگاه مه خانواده ،درونی بودن رشد ،و لزوم مشارکت و همکاری
همچنین تقیپور ،خلیی ،و معینی ( )0151در پژوهشای باا عناوان «بازنماایی ابعااد
هویت فرهنگی در میموعه پویانماایی باباسافنیی» باه ایان نتییاه رسایدهاند کاه ایان
پویانمایی در جامعهپذیری مخاطبان نقش داشته و الگوهای رفتاریای را در حیطاۀ رواباح
اجتماعی ارائه کرده است.

مارس )0559( 1در پژوهش خود با عناوان «بررسای تاأثیر متبات تلویزیاون بار رفتاار
اجتماعی» ،دریافته است که کودکانی کاه برناماههای متبات اجتمااعی را میبینناد ،رفتاار
اجتماعی متبتتری دارند .تأثیر اجتمااعی برناماهها بار کودکاان پیشدبساتانی و ابتادایی،
نسبت به نوجوانان ،بیشتر است.

همچنین ،گردیسکا )2109( 2در پژوهشی با عنوان «نقش کاارتون در تربیات اخالقای

دانشآموزان پیشدبستانی» دریافته است کاه ایان برناماهها در شاکلگیری رفتاار اخالقای
کودکان تأثیرگذار هستند.

لاایالرد 3و همکاااران ( )2109در پژوهشاای تحاات عنااوان «بررساای تااأثیر فااوری

تلویزیون در مورد عملکرد اجرایی کودکان» در سه مطالعه تأثیر کوتاهمدت تلویزیون را بار
عملکرد اجرایی (

4

) مورد بررسی قرار دادهاند .درمطالعه اول کودکانی که برنامه کود ،با

سرعت زیاد را تماشا کردند نسبت به کودکانی که یک نمایش آهسته ،واق بینانه و یا بازی را
تماشا میکنند

در آنها دچار اختالل شده بود .در مطالعه دوم آنهاایی کاه باه تماشاای

یک نمایشگاه آموزشی سری و فوقالعادهای پرداخته بودند نسبت به کودکانی کاه کتاابی را
به صورت نمایشی خوانده بودند دچار کمبود بودند .در مطالعه سوم در باین کودکاان نشاان
داد که نمایشهای فوقالعاده صرفنظر از سرعت حرکت آنها موجاب اخاتالل میشاود.
تیربیات نشان میدهد که تماشای  01تا  21دقیقه رویدادهای فوقالعاده تلویزیونی نسبت
به سایر تیربیات منیر به

پایین در کودکان است.

برنی و بترنکورت ) 2103( 5در مقاله ای با عنوان « آیا انیمیشان یاادگیری را افازایش

میدهد؟» پنیاه مقا له را به روش فراتحلیل مورد بررسی قارار دادهاناد .یافتاههای آنهاا
نشان میدهد که می توان از پویانمایی به عنوان ابزار آموزش و انتقال مفااهی و ارزشهاا
استفاده کرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
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رینهااارت )2101( 1در پژوهشاای بااا عنااوان «تاااثیرات تلویزیااون باار کودکااان» میازان
تأثیرگذاری این برنامهها را بر قضاوت اخالقی کودکان بررسی کرده و به ایان نتییاه رسایده
است که شخصیتهای کارتونی بر نگرش کودکان از قضاوت اخالقی تأثیر میگذارند.
 .2چارچوب نظری پژوهش
 .2-1کودک و رسانه

کود ،و دوران کودکی 2مفهومی است که در طول زمان درحال ت ییر بوده ،اما هیچگاه تعریف
مشخص و موردتفاهمی از آن بهدسات نیاماده و هماواره برپایاۀ فرهناگ و جواما گونااگون
تعریف شده است .خسرونژاد ( )0142در کتاب «معصومیت و تیربه» مینویسد« :کودکی،
مفهومی به فرهنگ وابسته ،متکتر ،مقید به جنسیت ،طبقه ،سن ،زمان ،و مکان اسات؛ میلاز

3

پژوهش درباارۀ کاودکی را بینرشاتهای دانساته و معرفتهاایی از ناوع انسانشناسای ،هنار،
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محاسبات آماری و کامپیوتر ،طاب ،فلسافه ،روانشناسای ،و ...را ک وبایش در بررسای ایان
مفهوم دخیل میداند» (محمدیگهر .)5 ،0151 ،مفهوم کودکی ،در سدههای میانه ،در عاین
اهمیت فراوانی که داشته ،موردتوجه نبوده است ،زیرا در این برهه از تاریخ ،کود ،،موجاودی
مستقل و دارای جایگاه خاص در اجتماع بهشمار نمیآمد و این عضو کوچک جامعه بهاجبار،
بسیار زود به دنیای بزرگساالن پیوست (کامیاب .)25 ،0152 ،کودکان ،بزرگساالن کاوچکی
درنظر گرفتاه میشدند و یکی از بخشهای تربیت آنها این بود که به آنها اجازه داده میشاد
در کارهای بزرگساالن مشارکت داشته باشند (آری .)000 ،0532 ،4

پ از آغاز دورۀ رنسان  ،کود ،،جایگاه جدیدی در اجتماع پیدا کرد .درواق  ،مفهوم
کودکی در بازۀ زمانی قرنهای  09تا  01میالدی کشف شد .در پایان قرن  ،01نحوۀ رفتار با
کودکان تاحدودی مالی تر شد و مربیان به ررورت شناخت عالقه ،استعداد ،و حالتهای
روانی کود ،برای تأثیر در نحوه تربیت پی بردند (مایر.)0110 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بنابراین ،کودکان نیز مانند اعضاای دیگار جامعاه ،دارای حقاوق ویاژۀ خاود هساتند و
اعضای بزرگسال جامعه با توجه به این حقوق در مورد آنها وفایفی دارند که یکای از ایان
وفایف ،تربیت درست کود ،است .با توجه به اینکه ارزشهای اصلی و معیارهای اخالقی
رفتار فرد در بزرگسالی ،در کودکی شکل میگیرد ،این دوره میتواند بار کال جریاان رشاد
آدمی تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو ،توجه به تربیت دوران کودکی همواره موردتوجه اندیشامندان
تربیتی بوده است (انگرا ،سنتوسا ،و ادیانا.)2105 ،1

یکی از عواملی که امروزه بر تربیت کود ،تأثیرگذار است ،استفاده از رسانههای جمعی
و بهویژه رسانههای دیداری مانند تلویزیون است .ادعا میشود که امروزه رساانهها ،افکاار
عمومی را بهگونهای میسازند که افراد گمان میکنند ،تفکر فرد ناشی از دنبالهروی از افکار
عمومی تبلیغشده در رساانهها اسات .تلویزیاون و برناماههای کاود ،،یکای از مه تارین
ابزارهایی است که کودکان در سنین پیش از ورود به مدرسه و پ ازآن ،برای گذران وقت از
آن استفاده میکنند و چهبسا که این نوع برناماهها باهدلیل نزدیکای باا ذهان و ویژگیهاای
کودکان و دسترسی راحت در هر زمان و مکان ،به محبوبترین وسیله برای تفریح کودکاان
تبدیل شده است.
رسانه ،وسیلهای است که فرستنده بهکمک آن ،معنا و مفهوم موردنظر خود (پیام) را باه
گیرنده منتقل میکند (ساروخانی .)1 ،0119 ،هدف رسانه ،انتقال پیام به فرد یا گروهی از
مخاطبان است و بههمینسبب میتوان رسانهها را وسایل ارتباطی نامید .رسانهها مرزهاای
ج رافیایی ،فرهنگای ،و سیاسای را درنوردیدهاناد و باا گساترش روزافازون خاود از حاوزۀ
سیاسیااجتماعی فراتر رفته و بر هویت انسان معاصر تأثیر گذاشتهاند .بیتردید ،کودکی که
در این جهان متولد میشود ،در معرض تأثیر رسانه قرار میگیرد و یکی از این رساانهها کاه
میتواند بهگونهای عمیق بر شخصیت ،طرز فکر ،نحوه رفتار ،و رویه رفته ،رشد و تربیت
کود ،تأثیرگذار باشد ،پویانمایی است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .2-2پویانمایی و پویانمایی باباسفنجی
1

واژۀ پویانمایی ،بهمعنای خلق تصاویر پیوسته برای اییاد توه حرکت است (واتسن و هیال ،
 .)2109پویانمایی در ل ت بهمعنای جان دادن و حرکت بخشایدن و در اصاطالح ساینمایی،
فیلمی است که تکفری گرفته شود (جواهریان .)00 ،0114 ،فیل پویانماایی باا کناد و تناد
کردن حرکتها یا کاربرد طنزآمیز یا بیانگرایانۀ آن میتواند باه تواناییهاای جسامانی ،جلاوۀ
اغراقآمیزی ببخشد .هنر پویانمایی نیز از این نقطه آغاز میشود (هاالس.)02 ،0110 ،
پویانماییها تیربههای همهشمولی هستند که کودکان در فرایناد رشاد خاود باا آنهاا
روبهرو میشوند .شیوههای خاص راه رفتن ،دویدن ،حرکات ،نشساتن ،ایساتادن ،و حارف
زدن آنها ،جزء همین تیربههای تماشای پویانمایی است که کودکان باهدلیل نقشپاذیری
باال و مقلد بودن ،از آنها تأثیر میپذیرند.
یکی از دالیل ررورت و اهمیت توجه به این موروع ،معضل وارداتی بودن پویانماایی
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به کشورمان است .ازآنیاکه ساختن پویانمایی در کشور ماا باه دالیال گونااگونی ازجملاه
کمبود تهیهکنندگان حرفهای و سرمایهگذاران این حرفه ،با توجه به هزینههای سنگین آن ،باا
محدودیت روبهرو است ،بیشتر پویانماییهای خارجی برای پاسخ به نیاز کودکان بهنمایش
گذاشته میشوند.
ازآنیاکه مخاطب پویانماییها کودکان هستند ،سازندۀ آنها باید باه ابعااد تربیتای نیاز
توجه کند و با توجه به اینکه اهداف آموزشی و پرورشی هر کشوری متناسب باا فرهناگ آن
کشور است ،نمیتوان محتوای یکسانی را انتظار داشت با توجه باه ایان نکتاهها و اهمیات
پویانماییها و تأثیر شخصیتهای هر پویانمایی بر سبک زندگی کودکان ،در این پژوهش،
پویانمایی باباسفنیی شلوارمکعبی ،که یکی از پویانماییهای محبوب در جهاان اسات،
بررسی شده است.
پخش پویانمایی باباسافنیی شالوارمکعبی ،کاه یکای از معروفتارین محصاوالت

شرکت نیکلدئون 2در کل جهان است ،از سال  0555شروع شده است و تا امروز ادامه دارد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(باغبانی 20 .)0150 ،سال پیش ،برنامهای با تیتاراژ چهارۀ یاک دزد دریاایی از تلویزیاون
پخش شد که از مخاطبان میپرسید :آماده هستید بچهها؟ و مخاطبان نمیدانستند که قارار
است با یک اسفنج زردرنگ مالقات کنند که میخواهد تاریخ برنامههای کودکان را دگرگون

کند (فوی .)2100 ،1از زمان شروع باباسفنیی تاکنون که  013قسمت از آن پخش شاده
است ،محبوبیت و موفقیتش ماندگار است (مارستاد2115، 2؛ استراس.)2115 ،3

 .3داللتهای تربیتی

ساحتهای ششگانه تعلی وتربیت ،بخشی از ساند تحاول بنیاادین ملای اسات کاه نظاام
آموزشی کشور برپایۀ این سند شکل گرفته و درحال حرکت است .اکنون با توجه به اهمیت
ساحتهای ششگانۀ یادشده و انتخاب آنها و مقولههای برآمده از آنها بهعنوان چارچوب
اصلی پژوهش حارر ،در این قسمت این ساحتهای ششگانه را بررسی کردهای .
ساحت اعتقادی و اخالقی :این ساحت ،نافر بر پایبندی آگاهانه و اختیاری متربیان باه
میموعهای از باورها ،اعمال ،و صفتهای اعتقادی و اخالقی ،در راستای تکوین و تعاالی
هویت اخالقی است؛
ساحت زیستی و بدنی :مه ترین جهتگیری این ساحت ،تعامال پیوساته روح و بادن
است .در این جهتگیری ،رابطۀ روح و بدن ،رابطهای بنیادین و در اصل هستی است؛
ساحت اجتماعی :نافر به کسب شایستگیهایی است که متربیاان را قاادر میکناد کاه
شهروندانی فعال و آگاه باشند؛
ساحت اقتصادی و حرفهای :نافر به بعد اقتصادی و معیشتی انسان و رشد تواناییهاای
متربیان در تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفهای است؛
ساحت علمی و فناوری :نافر به کسب شایستگیهایی است که متربیان را در شناخت،
بهرهگیری ،و توسعۀ نتایج تیربههای متراک بشری در عرصۀ عل و فناوری یاری کند؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ساحت زیباییشناختی و هنری :نافر به رشد قوۀ خیال و پرورش عواطف ،احساسات،
و ذوق زیباییشناختی متربیان است (سند تحول بنیادین.)255-100 ،0151 ،
تربیت ،بهاینسابب
بررسی پویانمایی باباسفنیی از بعد ساحتهای ششگانۀ تعلی و ِ

اهمیت دارد که مخاطبان این پویانمایی ،کودکانی هستند که در ساالهای آیناده وارد نظاام
آموزشی کشور خواهند شد یا افرادی که در حال حارر عضوی از این نظام بهشمار میآیند
و ساااعتهایی از روز را در مدرسااهها درحااال دانشاناادوزی ،تیربهاناادوزی ،و دریافاات
آمادگیهای الزم بهعنوان فرد مؤثری برای زندگی فردی و اجتماعی هستند.
حال با توجه به عنصر مشتر ،میاان پویانماایی باباسافنیی و نظاام آموزشای ،یعنای
کودکان و نوجوانان بهعنوان مخاطبان پویانمایی و همچنین اعضاای فعاال نظاام آموزشای،
نویسندگان این مقاله در پی این هستند که مشخص کنند ،این پویانماایی تاا چاه میازان باا
ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت همسو و همخوان است و تاا چاه انادازه مضامونهای
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دریافتشده از آن ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت را پوشش میدهد یا چه ساحتهایی
را به چه میزانی نفی میکند؟
 .4روش پژوهش

این پژوهش ،بهلحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ روش ،کیفیاکمی است .واحاد زمیناه در

پژوهش حارر  53اپیزود 1پویانمایی باباسفنیی ،و واحد تحلیل ،مضمونها یا ت هاایی
است که پ از مشاهدۀ پویانمایی ،استخراج و با ساحتها و مقولههای متناساب ،مارتبح
شدهاند .در این پژوهش ،نمونهگیریای انیام نشده اسات ،بلکاه  53اپیازود از پویانماایی
باباسفنیی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد جهتدار و مبتنیبر نظریاۀ
قیاسی مایرینگ 2بهگونهای دقیق و عملی ،بررسی شدهاند.

همچنین ،بهمنظور افزایش دقت و تعیین حدومرز بین ساحتهای گوناگون ،قرار گرفتن
مضمونهای استخراجشده از پویانمایی در ساحت مرتبح با مفهوم متناسب باا خاودش ،و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعیین داللتهای تربیتی برآمده از پویانمایی یادشده ،ساحتهای ششگانه تعلی وتربیات
بررسی شدهاند و با توجه به محتوای این ساحتها و محتوای پویانمایی باباسفنیی و نیاز
با استفاده از مناب مرتبح با سند تحول ملی و سااحتهای شاشگانه تعلی وتربیات ،بارای
هریک از ساحتها ،مقولههایی تعریف شده است.
روایی مقولههای مربو به ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت پ از بررسیهای پیاپی
و انیام اصالحات الزم ،توسح متخصصان تأیید شد و پایایی این مقولاهها باا همکااری 0

نفر از صاحبنظران آشنا به سند تحول بنیادین و با استفاده از رریب پایایی اسکات 1تعیین
شد که بهشرح زیر است:
∑

= رریب پایایی؛ = درصد توافق موردانتظار؛ =نسبت مشاهدهشده در هریاک از
ارزشهای طبقات (آذر و رجبزاده)90 ،0150 ،
برای تعیاین روایای جادولهای مرباو باه مضامونهای استخراجشاده از پویانماایی
یادشده ،این جادولها توساح متخصصاان و در زمانهاای متاوالی ،بررسای و واکااوی ،و
ت ییرات و اصالحات الزم در آنها اعمال شد .تعیین پایاایی بارای جادولها ،باا توجاه باه
ویژگیهای پژوهشهای کیفی و امکان وجود تفسیرهای علمی متفاوت ،ررورتی ندارد.
پ از این مراحل ،هریک از  53قسمت پویانمایی ،باهطور میاانگین باین  0تاا  9باار
ً
مشاهده شده است؛ هر قسمت تقریبا  00دقیقه است و هر قسمت مادتزمان تقریبای باین
 00تا  91دقیقه و درمیموع هماۀ  53قسامت از پویانماایی باباسافنیی 0199 ،دقیقاه
معادل  12/9سااعت مشااهده و بررسای شاده اسات و مضامونهای همساو و م اایر باا
ساحتهای ششگانه تعلی وتربیت و مقولههای آن ،در جدولهای مربو به ساحت مرتبح
با خود ،جایگذاری شدهاند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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همچنین ،برای تیزیاهوتحلیل دادههاای بهدساتآمده از مشااهده پویانماایی و تعیاین

داللتهای تربیتی آن از روش آنتروپای شاانون 1اساتفاده شاده اسات .آنتروپای در نظریاۀ
اطالعات ،یک معیار نااطمینانی است که بهوسیله توزی احتمال مشخص بیان میشود.
 .5یافتههای پژوهش

در این قسمت ،رمن پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و ارائۀ یافتاههای بهدساتآمده از
تحلیل محتوای پویانمایی باباسفنیی ،نتایج فن آنتروپی شانون و اولویتبنادی مقولاهها
نیز ارائه شده است.
 )4میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضامین مترتب بر پویانمایی باب اسفنجی در هر یک

از

ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت چقدر است؟
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جدول  .4میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضمونهای مترتب بر پویانمایی باباسفنجی در هر ی

از ساحتهای

ششگانه تعلیم و تربیت
ساحتها

مقولهها

2

شماره
مضامین3

فراوانی

بار

ضریب

اطالعاتی

اهمیت

1

1

1/003

1/201

00

0

-

-

قسمت
مضامین

ساحت
تربیت

خودسازی و دیگرسازی

تذکر باب به گری برای

اخالقی

کنیکاوی در کار دیگران

پرهیز از توهین و تمسخر

اعتراض مشتریان رستوران در

دیگران

رابطه با مسخره کردن باب

بیداری وجدان

اعتقادی و
اخالقی

برتری ارزشهای معنوی در
مقابل پول و مادیات
شکرگزاری در برابر نعمتها

عذاب وجدان اختاپوس برای
ناراحت کردن باب

53

1

1/111

1/015

ترجیح باب به حفظ رابطه
دوستی در برابر دریافت پول و

49

2

1/232

1/093

پایان رابطه
شکرگزاری باب برای داشتن
خانه

11

2

1/232

1/093

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .2در ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی فراوانی مقولههای عدالتجویی و حق محوری ،پرهیز از نیرنگ و فریبکاری ،صداقت
و پرهیز از دروغ ،پرهیز از دزدی ،پرهیز از حسادت ،توار و پرهیز از کبر و غارور و پرهیاز از بخال و خساسات برابار باا صافر
است .در ساحت تربیت اجتماعی نیز فراوانی مقوله پرهیز از اییاد مشکل ،خشونت و آسیب رساندن برابر با صفر است
 . 3با توجه به محدودیت در حی مطالب ،امکان ذکر تمامی مصادیق میسر نیست و تنها باه ذکار یاک مضامون در هار مقولاه
بسنده میشود.

ساحتها

مقولهها

2

شماره
فراوانی

بار

ضریب

اطالعاتی

اهمیت

30

14

1/401

1/012

15

23

1/195

1/140

04

0

-

-

،40
44

0

1/194

1/042

اجازه گرفتن باب و پاتریک
برای صحبت کردن

31

00

1/953

1/051

ررورت وجود گواهینامه
رانندگی در بیکینی بات

9

01

1/391

1/209

32

0

1/130

1/021

29

01

1/190

1/205

11

1

1/244

1/159

470

23

2

1/042

1/131

جستاری بر داللتهای
تربیتی پویانمایی ...

00

0

-

-

11

0

-

-

23

2

1/042

1/131

0

9

1/011

1/011

مضامین3

قسمت
مضامین

حفظ و ارتقای سالمت و
بهداشت جسمانی
حفظ و ارتقای سالمت و
ساحت
بهداشت محیطی
تربیت زیستی
حفظ و ارتقای سالمت و
و بدنی
بهداشت روانی
حفظ محیحزیست و مناب
طبیعی و احترام به آن
رعایت آداب اجتماعی و
معاشرتی در برخورد و رفتار با
سایر افراد
رعایت قوانین و مقررات و
هنیارهای اجتماعی
تعیینشده

ساحت
تربیت
اجتماعی

اجازه گرفتن باب برای برداشتن
احترام به دیگران و حقوق آنها
وسایل اختاپوس
ه دلی و ه دردی و کمک به کمک اختاپوس به باب برای
تعمیر عروسکش
حل مشکالت دیگران
اتحاد دوستان باب برای کمک
اتحاد و وحدت در انیام امور
به بازسازی خانه او
نه گفتن باب در مقابل پیشنهاد
اختاپوس برای خوردن پیتزای
توانایی نه گفتن به دیگران
مشتری
توجه اختاپوس به زمان قرار
وفای به عهد
مالقاتش
کمک باب به اختاپوس در
کنترل احساسات
کنترل عصبانیتش
مسئولیتپذیری باب در برابر
مسئولیتپذیری
تحویل پیتزا به مشتری
عالقهمندی به ش ل و داشتن
مهارت انیام آن
توجه به قوانین و وفایف

ساحت
تربیت
اقتصادی و

تمرین وزنهبرداری باب
اسفنیی
جم کردن زبالههای خیابانها
توسح باب و پاتریک
دادن مرخصی به باب برای رف
استرس
آب دادن به گلهای باغچه
توسح اختاپوس

تعریفشده مربو به ش ل
التزام به اخالق حرفه ای

پایبندی و عالقه باب نسبت به
ش لش
توجه باب به پوشیدن کاله و
یونیفرم رستوران
پیگیری پیشنهاد و انتقاد
مشتریان رستوران

حرفه ای
سواد مالی
بازاریابی

تذکر پالنکتون به همسرش در
ارتبا با پ انداز کردن
تبلی ات تلویزیونی رستوران
خرچنگ

10

5

1/311

1/203

10

9

1/011

1/011

1
22،52

00
3

1/923

1/045
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ساحتها

مقولهها

2

شماره
مضامین3

فراوانی

بار

ضریب

اطالعاتی

اهمیت

20

09

1/411

1/931

51

1

1/133

1/219

32

9

/101

1/211

50

0

-

-

11

02

1/350

1/254

32،50

04

1/152

1/102

قسمت
مضامین

توجه و اهمیت به مطالعه و
خواندن کتاب ،روزنامه و.
ساحت
علمی و
فناوری

مطالعه اختاپوس قبل از خواب

عالقهمندی به یادگیری علوم و

تحصیل دختر خرچنگ در

فناوری و بهبود آنها

دبیرستان

تفکر خالق و خالقیت
هماهنگی عل و عمل
توجه و عالقهمندی به هنر

انیام بازی با کاغذ شکالت
توسح باب
سندی در حال تعمیر لولههای
هوای خانهاش
باب و اختاپوس در کنسرت
موسیقی

ساحت

خلق آثار هنری

کشیدن نقاشی توسح اختاپوس

ز یباییشناختی

توجه به زیباییهای موجود و

گریه مردم از ذوق صدای باب

بیان عواطف نسبت به آنها

هنگام خوانندگی

و هنری

توجه به آراستگی فاهری

توجه سندی بهتناسب اندام در
انتخاب لباس

00
21

9
1

1/050
1/111

1/201
1/003
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در بررسی رریب اهمیت مقولههای ساحت اعتقادی و اخالقی ،فراوانی مقولۀ پرهیز از
توهین و تمسخر دیگران ،برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشته شد و از باین 0
مقولۀ دیگر ،مقولۀ بیداری وجدان با باار اطالعااتی  1/111و راریب اهمیات  1/015از
بیشترین اهمیت برخوردار است و مقولههای دیگار سااحت اعتقاادی و اخالقای باهترتیب
اهمیت عبارتاند از :مقولۀ خودسازی و دیگرسازی اخالقی ،برتری ارزشهای معناوی در
مقابل پول و مادیات و شکرگزاری در برابر نعمتها.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای ساحت تربیت زیستی و بدنی ،فراوانی مقولۀ حفظ
و ارتقای سالمت و بهداشت روانی ،برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشته شاد
و از بین  1مقولۀ دیگر ،مقولۀ حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمانی با بار اطالعااتی
 1/401و رریب اهمیت  1/012دارای بیشترین میزان اهمیت است و مقولاههای سااحت
تربیت زیستی و بدنی باهترتیب اهمیات عبارتاناد از :مقولاۀ حفاظ و ارتقاای ساالمت و
بهداشت محیطی ،حفظ محیح زیست و مناب طبیعی و احترام به آن.

در بررسی رریب اهمیت مقولههای ساحت تربیت اجتماعی ،فراوانی مقولاههای کنتارل
احساسات و وفای بهعهد برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشاته شاد و از باین 1
مقولۀ دیگر ،مقولۀ همدلی و همدردی و کمک به حال مشاکالت دیگاران باا باار اطالعااتی
 1/190و رریب اهمیت  1/205اهمیت بیشاتری دارد و مقولاههای دیگار سااحت تربیات
اجتماااعی بااهترتیب اهمیاات عبارتانااد از :مقولااۀ رعایاات قااوانین و مقااررات و هنیارهااای
اجتماعی تعیینشده ،رعایت آداب اجتماعی و معاشرتی در برخاورد و رفتاار باا افاراد دیگار،
احت ارام بااه دیگ اران و حقااوق آنهااا ،اتحاااد و وحاادت و توانااایی نااه گفااتن بااه دیگااران و
مسئولیتپذیری.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای سااحت تربیات اقتصاادی و حرفاهای ،از باین 9
ٔ
مقوله سواد مالی با بار اطالعاتی  1/119و رریب اهمیت  1/291اهمیت بیشتری
مقوله،
دارد و مقولههای دیگر ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای باهترتیب اهمیات عبارتاناد از:
مقولۀ توجه به قوانین و مقررات و وفایف تعریفشدۀ مربو به شا ل ،بازاریاابی ،اهمیات
قائل شدن و عالقهمندی به ش ل و مهارت انیام آن و پایبندی به اخالق حرفهای.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای ساحت تربیت علمای و فنااوری ،فراوانای مقولاۀ
تلفیق و هماهنگی عل و عمل برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشاته شاد و از
بین  1مقولۀ دیگر ،مقولۀ توجه به مطالعه و خوانادن کتااب ،روزناماه ،میلاه ،و ...باا باار
اطالعاتی  1/411و رریب اهمیت  1/931اهمیت بیشتری دارد و مقولههای دیگر ساحت
تربیت علمی و فناوری ،بهترتیب اهمیت عبارتاناد از :مقولاۀ عالقهمنادی باه یاادگیری و
پیشرفت در علوم و فناوری و بهبود آنها و تفکر خالق و خالقیت.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری ،از باین 0
مقوله ،مقولۀ خلق آثار هنری با بار اطالعااتی  1/152و راریب اهمیات  1/102اهمیات
بیشتری دارد و مقولههای دیگر ساحت تربیت زیباییشاناختی و هناری ،باهترتیب اهمیات
عبارتاند از :مقولۀ توجه و عالقهمندی به هنر و هنرمند ،توجه به زیباییهای موجود و بیان
عواطف و احساسات در مورد آنها و آراستگی فاهر.
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 )2میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضامین مترتب بر پویانمایی بکاب اسکفنجی در نفکی هکر
ی

از ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت چقدر است؟
جدول  .2میزان توجه و اهمیت به مقولهها و مضامین مترتب بر پویانمایی باباسفنجی در نفی ساحتهای ششگانه
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نفی
ساحت
تربیت
زیستی
وبدنی

نفی
ساحت
تربیت
اجتماعی

شماره
قسمت
مضامین

فراوانی

بار
اطالعاتی

ضریب
اهمیت

0

-

-

1/120

1/041
1/091

مقولهها

مضامین

بیعدالتی

حمایاات ناعادالنااه پاتریااک از رفتارهااای
اشتباه خواهرش

11

نیرنگ و فریبکاری

حیلاااهگری اختااااپوس بااارای شااارکت در
مسابقات حرکات نمایشی

20

22

دروغگویی

دروغگویی خرچناگ در ماورد رساتورانش
برای جذب مشتری

91

09

1/301

حسادت

حسادت باب باه رابطاه دوساتانه پاتریاک و
اختاپوس

05

5

/051

1/023

دزدی

پالنکتون در پی دزدیدن فرمول سری پخات
همبرگر

0

09

1/313

1/030

کبر و غرور

غرور اختاپوس نسبت باه مهارتهاا هناری
خودش

1

9

1/150

1/155

توهین و تمسخر دیگران

تحقیر استعداد و هنر باب توسح اختاپوس

20

04

1/339

1/035

خاموشی وجدان

خوشحالی اختاپوس به خااطر ناابود شادن
خانه باب

13

1

1/090

1/115

بخل و فرومایگی

امتناع خرچنگ از دادن پول به مادرش

19

0

1/292

1/130

برتری پول و مادیات در مقابل
ارزشهای معنوی

عدم پایبنادی خرچناگ باه قارارش بارای
کمک به باب

11

0

-

-

عدم رعایت سالمت و
بهداشت جسمانی

عدم توجه گاری باه نظافات و مقاومات در
برابر حمام کردن

14

15

1/529

1/915

عدم رعایت سالمت و
بهداشت محیطی

کتیف و چرب بودن کف و زمین رستوران

39

01

1/941

1/121

آسیب رساندن پاتریک به کهنترین درخات
شهر برای تبلی ات رستوران خرچنگ

42

1

1/112

1/033

نگاه بدون اجازه باب به خانه دیگران

21

95

1/449

1/225

رانندگی باب بدون گواهینامه

23

9

/141

1/154

سوزاندن عمدی دفتر خاطرات بااب توساح
اختاپوس

11

11

1/193

1/053

آسیب به محیحزیست و
مناب طبیعی
عدم رعایت آداب اجتماعی و
معاشرت در برخورد و رفتار
با سایر افراد
 .عدم رعایت قوانین و
مقررات و هنیارهای
اجتماعی تعیینشده
اییاد مشکل ،خشونت و
آسیب رساندن

ساحتها

نفی
ساحت
تربیت
اقتصادی و
حرفهای

1/050

1/021
1/120

احترام قائل نشدن برای
دیگران و حقوق آنها
عدم وجود ه دلی و ه دردی
و بیتوجهی به مشکالت
دیگران
اتحاد و وحدت در انیام
امور ناهنیار

اقدام باه گارفتن غاذا بادون رعایات صاف
توسح باب

04

بیتااوجهی پاتریااک بااه درخواساات کمااک
باب

31

4

اتحاد پالنکتون و اعضای خانوادهاش بارای
دزدیدن فرمول سری پخت همبرگر

01

2

1/031

عدم توانایی نه گفتن

عاادم توانااایی نااه گفااتن باااب در مقاباال
خواستههای گری

41

1

1/295

1/131

عدم وفای به عهد

عدم پایبندی اختاپوس به قرارش با باب

23

2

1/031

1/120

عدم کنترل احساسات

عدم کنترل احساسات اختاپوس در برابار
خوردن پیتزای مشتری

11

2

1/031

1/120

فقدان مسئولیتپذیری

عدم مسئولیتپذیری اختاپوس و محاول
کردن وفایف و مسئولیتهایش به باب

03

2

1/031

1/120

ناامیدی اختاپوس به خااطر شاروع یاک
روز کاری دیگر در رستوران

51

0

1/004

1/221

اساااتراحت و خوابیااادن اختااااپوس در
ساعت کاری

01

01

1،100

1/110

444

91

05

/401

1/010

جستاری بر داللتهای
تربیتی پویانمایی ...

12

0

-

-

10

0

-

-

24

1

1/930

1/301

09

2

1/193

1/143

21

0

-

-

عدم وجود انگیزه و
عالقهمندی به ش ل
عدم توجه به قوانین و مقررات و
وفایف تعریفشده مربو به
شل
نفی اخالق حرفهای

عدم توجه به یادگیری و
پیشرفت در علوم و فناوری و
بهبود آنها

نفی
ساحت
زیباییشنا
ختی و
هنری

3

1/021

1/015

مقولهها

مضامین

بطالت و بیکاری

نفی
ساحت
علمی و
فناوری

شماره
قسمت
مضامین

فراوانی

بار
اطالعاتی

ضریب
اهمیت

عدم وجود تفکر منطقی
عدم توانایی تصمی گیری و
ارائه راهحل

دروغگاااویی خرچناااگ در ارتباااا باااا
امکانااات رسااتوران ب ارای داشااتن سااود
بیشتر
بطالاات و بیکاااری پاتریااک و خااوردن و
خوابیدن در طول روز
اهمیت ندادن خرچنگ به تحصایالت و
مدرسه و کافی دانستن قوه عقل
تصمی به زندگی در حیاتوحش توسح
باب بدون در نظر داشتن عواقب و شرایح
آن
عدم توانایی تصمی گیری باب و پاتریک
در ارتبا با انتخاب مکان بازی

عدم وجود تلفیق و هماهنگی
عل و عمل

عدم وجود همااهنگی باین تواناییهاا و
انیام امور در گروه طرفداران قانون

عدم توجه و عالقهمندی به
هنر و هنرمند

توهین به هنر اختاپوس توسح پالنکتون

0

1

-

-

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

در بررسی رریب اهمیت مقولههای نافر بر نفی ساحت اعتقادی و اخالقای ،فراوانای
مقولههای بیعدالتی و برتری پول و مادیات در مقابل ارزشهای معنوی برابار  0باود کاه از
فرایند تحلیل شانون کنار گذاشته شد و از بین  4مقولۀ دیگر ،مقولۀ نیرنگ و فریبکاری با بار
اطالعاتی  1/120و رریب اهمیت  1/041دارای بیشترین اهمیت بود و مقولاههای دیگار
نافر بر نفی ساحت اعتقادی و اخالقی ،باهترتیب اهمیات عبارتاناد از :مقولاۀ تاوهین و
تمسخر ،دزدی ،دروغگویی ،حسادت ،کبر و غرور ،بخل و فرومایگی و خاموشی وجدان.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای نافر بر نفی ساحت تربیت زیستی و بدنی ،مقولۀ
بیتوجهی به سالمت و بهداشات جسامانی باا باار اطالعااتی  1/529و راریب اهمیات
 ،1/915اهمیت بیشتری دارد و مقولههای دیگر نافر بر نفی ساحت تربیت زیستی و بدنی
بهترتیب اهمیت عبارتاند از :مقولۀ رعایت نکردن سالمت و بهداشات محیطای و آسایب
رساندن به محیح زیست و مناب طبیعی.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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در بررسی رریب اهمیت مقولههای نافر بر نفی ساحت تربیت اجتماعی ،از باین 01
مقوله ،مقولۀ رعایت نکاردن آداب اجتمااعی و معاشارتی در رفتاار باا افاراد دیگار باا باار
اطالعاتی  1/449و رریب اهمیت  ،1/225اهمیت بیشتری دارد و مقولههای دیگر ناافر
بر نفی ساحت تربیات اجتمااعی باهترتیب اهمیات عبارتاناد از :مقولاۀ اییااد مشاکل،
خشونت و آسیب رساندن به دیگران ،فقدان همدلی و همدردی و بیتوجهی باه مشاکالت
دیگران ،احترام قائل نشدن برای دیگران و حقوق آنان ،رعایات نکاردن قاوانین و مقاررات و
هنیارهای اجتماعی تعیینشده ،ناتوانی در نه گفتن به دیگران ،اتحااد و وحادت در انیاام
امور ناهنیار ،ناتوانی در کنترل احساسات ،فقدان وفای بهعهد و فقدان مسئولیتپذیری.
در بررسی رریب اهمیت مقولههای نافر بر نفی ساحت تربیت اقتصاادی و حرفاهای،
فراوانی مقولۀ بطالت و بیکاری برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشاته شاد و از
بین  1مقولۀ دیگر ،مقولۀ نفی اخالق حرفهای با باار اطالعااتی  1/401و راریب اهمیات
 ،1/010اهمیت بیشتری دارد و مقولههای دیگر نافر بر نفای سااحت تربیات اقتصاادی و
حرفهای بهترتیب اهمیت عبارتاند از :مقولاۀ بیتاوجهی باه قاوانین و مقاررات و وفاایف
تعریفشدۀ مربو به ش ل و فقدان انگیزه و عالقهمندی به ش ل.

در بررسی رریب اهمیت مقولههای نافر بر نفی ساحت تربیت علمی و فناوری ،فراوانی
مقولههای بیتوجهی به یادگیری و پیشرفت در علوم و فناوری و بهبود آنها و فقدان هماهنگی
بین عل و عمل ،برابر  0بود که از فرایند تحلیل شانون کنار گذاشته شد و از بین  2مقولۀ دیگر،
مقولۀ فقدان تفکر منطقی با بار اطالعاتی  1/930و رریب اهمیت  1/301اهمیات بیشاتری
دارد و مقولۀ نااتوانی در تصامی گیری باا باار اطالعااتی  1/193و راریب اهمیات 1/143
اهمیت کمتری داشت .تعداد کل مضمونهای دریافتشده از پویانمایی باباسفنیی در نفی
ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری 1 ،مورد بود که در  1قسمت از پویانمایی مشاهده شد
و به مقولۀ بیتوجهی به هنر و هنرمند و آثار هنری مربو میشد و بهاینسبب کاه هماۀ آنهاا
تنها به یک مقوله مربو هستند ،امکان مقایسه و ارزیابی فرایند تحلیل شانون وجود ندارد.
 )3میزان توجه و اهمیت به هر ی

از ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت در پویانمکایی بکاب
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

اسفنجی چقدر است؟
جدول شماره ( .)3آماره توصیفی ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
ساحتها

فراوانی F

تعداد قسمتها

درصد فراوانی

ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی

09

00

3/ 21

ساحت تربیت زیستی و بدنی

35

04

24/90

ساحت تربیت اجتماعی

31

09

20/15

ساحت اقتصادی و حرفهای

13

11

00/44

ساحت علمی و فناوری

20

21

5/52

ساحت زیباییشناختی و هنری

14

23

09/11

جمع

212

483

%411

همانگونه که دادههای جدول شماره ( )1نشان میدهاد ،تعاداد کال فراوانای مرباو باه
مضمونهای دریافتشده از پویانمایی باباسفنیی که با ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت
همسویی دارند 202 ،مورد است که از این تعداد ،بیشترین فراوانی به ساحت تربیت زیساتی
و بدنی و کمترین فراوانی به ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی مربو میشود.
ٔ
شماره ( )0مشخص شده است.
فراوانی ساحتهای ششگانه در نمودار

449
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تربیتی پویانمایی ...

ساحت تربیت اعتقادی و

ساحت تربیت زیبایی

اخالقی

شناختی و هنری

%6

%16
ساحت تربیت علمی و

ساحت تربیت زیستی و بدنی

فناوری

%28

%10

ساحت تربیت اقتصادی و
حرفهای

%15
ساحت تربیت اجتماعی
%25

نمودار  .4فراوانی ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
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جدول  .1ضریب اهمیت و توجه به ساحتهای ششگانه تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
ساحتها

فراوانی )(f

بار اطالعاتی ()Ej

ضریب اهمیت ()wj

ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی

09

1/9421

1/4331

ساحت تربیت زیستی و بدنی

35

1/4015

1/4121

ساحت تربیت اجتماعی

31

1/4101

1/4141

ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای

13

1/1035

1/4141

ساحت تربیت علمی و فناوری

20

1/0311

1/4111

ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری

14

1/1154

1/4221

جم

202

--

0

در بررسی رریب اهمیت ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیات باا اساتفاده از آنتروپای
شانون ،ساحت تربیت زیستی و بدنی ،دارای بیشترین اهمیت بود و ساحت تربیت اعتقادی
و اخالقی ،نسبت به ساحتهای دیگر اهمیت کمتری داشت.

 )1میزان توجه و اهمیکت نفکی هر یک

از سکاحتهای شکشگانه تعلیموتربیکت در پویانمکایی

باباسفنجی چقدر است؟
جدول  .4آماره توصیفی نفی ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
نفی ساحتها

فراوانیF

تعداد قسمتها

درصد فراوانی

نفی ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی

51

30

21/22

نفی ساحت تربیت زیستی و بدنی

99

14

41/42

نفی ساحت تربیت اجتماعی

022

35

38/84

نفی ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای

10

22

41/83

نفی ساحت تربیت علمی و فناوری

1

1

2/23

نفی ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری

1

1

1/12

جم

100

211

%411

همانگونه که دادههای جدول شماره ( )9نشان میدهد ،تعداد کال فراوانای مرباو باه
مضمونهای دریافتشده از پویانمایی باباسفنیی که نافر بر نفی ساحتهای شاشگانۀ
تعلی وتربیت بودهاند 100 ،مورد است که از این تعداد ،بیشترین فراوانای باه نفای سااحت
تربیت اجتماعی و کمترین فراوانی به نفی ساحت زیباییشناختی و هنری مربو میشاود.
فراوانی نفی ساحتهای ششگانه در نمودار شماره ( )2مشخص شده است.
نفی ساحت تربیت زیبایی
شناختی و هنری
%1

نفی ساحت تربیت علمی و
فناوری
%2

نفی ساحت تربیت اعتقادی و
اخالقی
%30

نفی ساحت تربیت اقتصادی
و حرفه ای
%11

نفی ساحت تربیت اجتماعی
%39

نفی ساحت تربیت زیستی و
بدنی
%17

نمودار  .2فراوانی نفی ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
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جدول  .2ضریب اهمیت نفی ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باب اسفنجی
نفی ساحتها

فراوانی)(f

بار اطالعاتی ()Ej

ضریب اهمیت ()wj

نفی ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی

51

1/4132

1/2221

نفی ساحت تربیت زیستی و بدنی

99

1/1121

1/4118

نفی ساحت تربیت اجتماعی

022

1/5124

1/2332

نفی ساحت اقتصادی و حرفهای

10

1/3031

1/4212

نفی ساحت علمی و فناوری

1

1/0231

1/4413

نفی ساحت زیباییشناختی و هنری

1

1/2011

1/1223

جم

100

-

4

در بررسی راریب اهمیات نفای سااحتهای شاشگانۀ تعلی وتربیات باا اساتفاده از
آنتروپی شانون ،نفی ساحت تربیت اجتماعی ،دارای بیشترین اهمیت باود و نفای سااحت
زیباییشناختی و هنری نسبت به ساحتهای دیگر اهمیت کمتری داشت.
150

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

449

دوره  ،41شماره 2
تابستان 4111
پیاپی41

100
جنبه منفی

50

جنبه مثبت
0
ساحت تربیت زیبایی ساحت تربیت علمی ساحت تربیت
اقتصادی و حرفه ای
و فناوری
شناختی و هنری

ساحت تربیت
اجتماعی

ساحت تربیت
زیستی و بدنی

ساحت تربیت
اعتقادی و اخالقی

نمودار  .3مقایسه فراوانی نفی و ایجاب ساحتهای ششگانۀ تعلیموتربیت در پویانمایی باباسفنجی

در ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی و ساحت تربیت اجتماعی ،میزان توجاه باه ابعااد
منفی بیشتر از ابعاد متبت بوده است؛ بهگونهای که در تحلیال  53اپیازود ایان پویانماایی،
 022بار بر نفی ساحت تربیت اجتماعی و  51بار بر نفی ساحت اعتقادی و اخالقی تأکید
شده است .این درحالی است که در کل این  53قسمت ،تنهاا در  31ماورد باه جنباههای
متبت ساحت تربیت اجتماعی و در  09مورد به جنبههای متبت ساحت اعتقادی و اخالقی
اشاره شده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده حاکی از این است که در دو ساحت تربیات
زیستی و بدنی و ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای ،با وجود باال بودن آمار جنبههای متبت
نسبت به جنبههای منفی ،این اختالفها زیااد نیسات؛ بهگوناهای کاه در سااحت تربیات

زیستی و بدنی 35 ،مورد متبت و  99مورد منفی و در ساحت تربیت اقتصادی و حرفاهای،
 13مورد متبت و  10مورد منفی دیده شده است .بررسیها در دو ساحت تربیات علمای و
فناااوری و ساااحت زیباییشااناختی و هنااری نتااایج خااوبی را نشااان میدهااد .در ایاان دو
ساحت ،هرچند میزان توجه به جنبههای متبت نسبت به تعاداد کال پویانماایی ،یعنای 53
قسمت ،باال نیست ،ولی تعاداد اشااره باه جنباههای منفای ایان دو سااحت خیلای کا و
قابلچش پوشی است .در ساحت تربیت علمی و فناوری ،شاهد  20مورد متبات و تنهاا 1
مورد منفی هستی و این آمار برای ساحت زیباییشناختی و هنری به  14مورد متبت و تنهاا
 1مورد منفی میرسد.
نتیجهگیری

برپایۀ آمار و ارقامی که پیشازاین ارائه شد ،پ از مشاهدۀ پویانمایی ،این نتییه بهدست آمد کاه
تعداد مضمونهای ناهمخوان با ساحتهای ششگانۀ تربیتی 12 ،عدد بیشاتر از مضامونهایی
است که با این ساحتها همخوان هستند؛ یعنی در پویانمایی باباسفنیی ،تعداد مضمونهای
نفیکنندۀ ساحتهای ششگانۀ تربیتی کشور ااکه پایۀ نظام آموزشی استاا از موارد هماهناگ
با این ساحتها ،بیشتر است .الزم است که این نکته را درنظر داشته باشی که پویانمایی یادشده
یک پویانمایی غربی است که در آمریکا و متناسب با فرهنگ و ایدئولوژی آن کشور شکل گرفتاه
است و ممکن است بسیاری از مواردی که جنبۀ نفی و تضاد باا سااحتهای شاشگانۀ تربیتای
ایران دارد ،در کشور سازندۀ آن پذیرفتهشده و موردپسند عامه باشاد .اکناون بایاد درنظار داشاته
باشی که برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و آموزش به آنها از طریق تلویزیاون و برناماههای
کود ،چه نکتههایی اهمیت دارند؟ و این برنامهها برای پخش از چه فیلترهایی باید عبور کنناد؟
آیا زمانیکه این پویانماییها برای پخش در تلویزیون ملی در دستورکار قارار میگیارد ،تنهاا پار
کردن ساعتهای پخش تلویزیونی و داشاتن مخاطاب مها اسات یاا اثارات آموزشای آن بار
مخاطب نیز بررسی میشود؟ این مسائل زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنناد کاه توجاه داشاته
باشی کاه مخاطباان پویانماییهاا و برناماههای کاود ،،کودکاانی هساتند کاه در مه تارین و
عالیترین دورۀ رشد شخصیتی خود بهسر میبرند.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

440
جستاری بر داللتهای
تربیتی پویانمایی ...

در بحث از مضمونهایی که با ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت همساو و همخاوان
هستند ،بیشترین مضمون به ساحت زیستی و بدنی مرباو اسات .یکای از نمادهاایی کاه
پویانمایی باباسفنیی با آن شناخته میشود ،رستوران آقای خرچنگ و همبرگر مخصوص
خرچنگی است .با توجه به این موراوع کاه یکای از معضاالت جواما اماروزی ،ت ذیاۀ
نامناسب کودکان ،چاقی بیشازحد آناان ،و عادم تحار ،اسات ،چهبساا کاه عالقهمنادی
کودکان به شخصیت باباسفنیی و پذیرش او باهعنوان یاک آشاپز مااهر در زمیناۀ پخات
همبرگر ،باعث روی آوردن آنها به خوردن غذاهای فساتفودی و زیاانآور شاود .گارایش
کودکان به استفاده از اینگونه غذاها ،روزبهروز بیشتر میشود .کودکان در خانوادهها نقاش
تأثیرگذاری دارند و میتوانند این تقارا را بهراحتی به خانوادهها تحمیال کنناد و باه هماین
سادگی میتوان مواد غذایی زیانآور را در خانوادهها جا انداخت؛ بنابراین ،کودکان پایش از
اینکه فستفودها را مزه کنند ،طع آن را در ایان پویانماایی چشایدهاند .رعایات اینگوناه
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نکات بهداشتی در پویانماییهای مربو به کودکان و توسح شخصیتهای محبوب آنهاا،
با توجه به اصل الگوپذیری کودکان ،میتواند در ایان زمیناه مفیاد باشاد .پا از سااحت
تربیت زیستی و بدنی ،ساحت تربیت اجتماعی با  31مضمون قرار دارد .با اذعاان باه ایان
نکته که بااهمیتترین ساحت در این پویانمایی ،ساحت زیساتی و بادنی اسات ،سااحت
تربیت اجتماعی نیز با تفاوت ناچیزی ( 5مضمون) در رتبۀ بعدی قرار میگیارد .همچناین،
در این پویانمایی ،به ساحت اعتقادی و اخالقی کمتر از ساحتهای دیگر توجه شده است.
این درحالی است که ساحت علمی و فناوری با فراوانی  20و تفاوت اناد ،و نااچیزی (5
مضمون) با یک رتبه اختالف نسبت به ساحت اعتقادی و اخالقی در جایگاه یکی مانده به
آخر قرار دارد .اگرچه در این پویانمایی از مضامونهای اعتقاادی و اخالقای غفلات شاده
است ،ولی نمیتوان تنها انگشت اتهام را بهسوی نفی ارزشها و هنیارهای اخالقی نشاانه
گرفت ،زیرا بهموازات ساحت اعتقادی و اخالقی ،ساحت علمای و فنااوری نیاز فراوانای و
رریب اهمیت پایینی دارد.
در بحث از نفی ساحتهای ششگانه ،ساحت تربیت اجتماعی بیشاتر از سااحتهای
دیگر اهمیت داشته است .میتوان گفت ،بسیاری از رعفها و کاستیهایی که در ساحت

تربیت اجتماعی و مقولههای آن مشاهده میشود ،قابلاستناد به فرهنگ لیبرالیس  1هساتند.
در فرهنگ لیبرالیس  ،اولویت نخست فرد ،خواستهها و عالقهمندیهای او اسات و ساپ ،
جامعه و نیازهایش .سرنوشت جمعی و جامعه برای افراد اهمیت ندارد و آنچه مها اسات،
خود فرد است و برای برآورده شدن نیازهای فردی همهچیز حتی جامعه ه فدا میشود ،اما
در بطن فرهنگ اسالمی ،ساحت تربیت اجتماعی در یک معنای کلی ،فرد را بارای زنادگی
در جامعه تربیت میکند؛ فردی که نهتنها در زندگی فردی ،بلکه در زندگی جمعی نیز بایاد
مؤثر و مفید باشد و مصالح عمومی را درنظر داشته باشد .در بسیاری از کشورهای غربای،
فرهنگ لیبرالیس  ،فرهنگ غالب و حاک بر جامعاه اسات و پویانماایی باباسافنیی نیاز
تحت تأثیر این فرهنگ و ویژگیهایش است .فرهنگ لیبرالیس  ،فرهناگ فردگرایای اسات.
شاید این توجه به فرد و فردگرایی در جامعۀ غرب ،سبب وجود بیشترین مضامونهای نفای
در ساحت تربیت اجتماعی شده است .اما باید توجاه داشات کاه باا اینکاه در پویانماایی
یادشده ،ساحت تربیت اجتماعی در جنبۀ نفی ،بیشترین مضمونها را ارائه کرده است ،اماا
ساحت تربیت اعتقادی و اخالقی نیاز در بحاث مضامونهای منفای نقاش داشاته اسات.
ساحت اخالقی با فراوانی  51و تفاوت اند 5( ،مضمون) ،در رتبۀ دوم نفای سااحتهای
ششگانه قرار میگیرد .رویه رفته میتوان گفت ،این مورد در پویانماایی یادشاده نادیاده
انگاشته شده است .این درحالی است که اخالق ،یکی از مه ترین مؤلفههای دوام و بقاای
جوام است و تربیت اخالقی ،یکی از مه ترین ابعاد تربیت بهشمار میآیاد و شاکلگیری
رفتارهای اخالقی فرد در روند شکلگیری شخصیت او تأثیر بسزایی دارد؛ بهگونهای کاه در
سن کودکی ،کودکان با الگوپذیری ،بسیاری از نیکیها یاا بادیهای اخالقای را از محایح
دریافت میکنند و این موارد ک ک در باطن فرد ریشاه میدوانناد و شخصایت او را شاکل
میدهد .مکتب لیبرالیس که پویانمایی باباسفنیی برپایاۀ آن شاکل گرفتاه اسات ،منشاأ
اعتبار گزارههای اخالقی را اراده و میل فرد میداند و هر فرد باید ارزشهای اخالقیای را که
برایش اهمیت دارد ،خلق کند و دین در شکلگیری این ارزشها نقشی ندارد .همانگونه که
در بسیاری از سکان های پویانمایی مشاهده میشود ،مبنای مشخصی بارای رفتاار افاراد

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

441
جستاری بر داللتهای
تربیتی پویانمایی ...

وجود ندارد و هریک از شخصایتها ،برپایاۀ میال و منااف شخصای خاود و آنچاه خاود
میپسندند ،رفتار میکنند .چهبسا اینگونه رفتارها سبب بهوجود آمدن مشاکالتی بارای آن
فرد و تزلزل جامعاه میشاود؛ ایان بارخالف جامعاۀ اساالمی اسات کاه در آن یکساری
ارزشهای اخالقی برگرفته از دین اسالم ،در بین تمام افراد ،مشتر ،و مقدس است.
همچنین ،ساحت تربیت زیباییشناختی و هنری ،نسبت باه سااحتهای دیگار ،نقاش
کمتری در ارائۀ مضمونهای منفی داشته است .ساحت علمی و فناوری باا فراوانای  1و باا
تفاوت ناچیز و جزئی ( 0مضمون) در جایگاه بعادی قارار دارد .سااحت تربیات هناری و
زیباییشااناختی ،تنهااا  1مضاامون منفاای دارد کااه در  1قساامت از  53اپیاازود پویانمااایی
باباسفنیی مشاهده شده است و این  1مضمون ،تنها در مقولۀ بیتوجهی به هنر و هنرمند
قرار میگیرد و برای موارد دیگر ،مضمونهای نفی ثبت نشده است .این درحالی اسات کاه
جنبۀ نفی و وجود ایان سااحت ،اختالفای  19عاددی باا ها دارناد و اخاتالف و فاصالۀ
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چشمگیری میان آنها دیده میشود .همچنین ،مضمونهایی که با ایان سااحت هماهناگ
بودند در  23اپیزود از قسمتهای پویانماایی مشااهده شادهاند .تماام ماوارد مطرحشاده،
نشاندهندۀ این اسات کاه در پویانماایی باباسافنیی ،مباحاث مرباو باه ایان سااحت
موردتوجه بودهاند و به این نوع از تربیت ،اهمیت ویژهای داده شده است .گفتنی اسات ،در
ساحت تربیت علمی و فناوری ،مقولۀ توجه و اهمیت به مطالعه و خواندن کتاب و روزناماه
مقولهای است که هیچگونه مضمونی در نفی آن مشاهده نشاده اسات .مطالعاه در اوقاات
فراغت و زمانهای آزاد و خواندن کتاب پیش از خواب ،ازجمله سکان هایی است کاه در
قسمتهایی از پویانمایی و توسح بسیاری از شخصیتها انیام میشود .با توجه باه اینکاه
در جهان امروزی و بهویژه در کشور ما ،میزان مطالعه و سارانۀ کتاابخوانی پاایین اسات و
بسیاری از کودکان از سنین پایین ،نه در خانه و نه در محیحهای بیرونی و در بین همساالن
چنین رفتاری را مشاهده نمیکنند و زمانهای آزاد خاود را بیشاتر باا فناوریهاای جدیاد و
فضای میازی میگذرانند ،ارائۀ رفتارهایی که سبب توجه و عالقهمندی مخاطب به مطالعه
میشود ،در پویانماییای با ایان میازان مخاطاب قابلتحساین اسات .در سااحت تربیات
اقتصادی و حرفهای ،مضمونهایی که با مقولههای این ساحت هماهناگ هساتند ،تنهاا 2

مورد بیشتر از تعداد مضمونهایی است کاه ایان سااحت و مقولاههایش را نفای میکنناد؛
بهبیان روشنتر ،بین تعداد مضمونهای این ساحت در بحث اییاب و نفی ناوعی تناساب
وجود دارد.
در اینیا نکتۀ مه این است که صداوسیما برای پخاش پویانماییهاای غربای ،بحاث
سانسور هنری را درنظر داشته باشاد؛ باهاینترتیب کاه اینگوناه پویانماییهاا را بهگوناهای
هنرمندانه سانسور کند تا به محتوا و پیام اصلی پویانمایی خدشهای وارد نشود و آسایبی باه
کیفیت آن نرسد ،بلکه بهشکلی باشد که مضمونهای منفی حاصل از پخش پویانماییها به
کمترین میزان برسد.
با توجه به عدم توازن و تناسب بین ساحتهای ششگانۀ تعلی وتربیت و تمرکز بر یاک
یا دو ساحت ،یا بیتوجهی و غفلت از ساحتهای دیگر ،این پویانمایی و تأثیرهای آشاکار

و پنهان آن سبب شکلگیری شخصیت کاریکاتوری 1در مخاطبان خود ،بهویژه در گروههای
سنی الگوپذیر ،میشود .بروز و شکلگیری شخصیت کاریکاتوری ،تنها افارادی را رشاد و
تربیت میدهد که در یک ساحت دارای تواناییهای فوقالعاده و در ساحت و جنباۀ دیگار،
فاقد تواناییهای الزم هستند .انسان کامل ،افزونبر توجه به جس و جان و حفظ بهداشات
جسمی باید به بهداشت روحی و روانی خود اهمیت دهد و رمن آراستن فاهر ،خود را به
ویژگیها و فضیلتهای اخالقی نیز بیارایاد؛ افزونبار شاناخت و توجاه باه خاود ،رواباح
اجتماااعی را نیااز حفااظ کنااد و در براباار محاایح پیرامااونی و مسااائل آن حساااس ،آگاااه ،و
مسئولیتپذیر باشد؛ عالوهبر دانشاندوزی و کسب عل و دانش ،از این آگاهی برای داشتن
حرفه ،ش ل ،و کمک به اقتصاد خرد و کالن استفاده کند و توجه به عل و دانش ،مان توجه
به کارهای هنری ،که زمینۀ آرامش خاطر و آسایش را فراه میکنند ،نشود .توجه یکسان به
ساحتهای ششگانه در تربیت و پرورش افراد ،موجب شکلگیری انسانهایی با تواناییها
و قابلیتهایی در زمینههای گوناگون میشود که نهتنها در زندگی شخصی ،بلکه در جامعاه
نیز مؤثر و کارآمد خواهند بود.
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منابع
آذر ،عادل؛ و رجبزاده ،علی ( .)0150تصمیمگیری کمربردی رویکرد

 .تهران :نگاه دانش.

ابراهیمی ،مری ( .)0159هطملع تأثیرا اخالق پویمنممی شلکک پویلم بلر کودکلم  5تلم  6سلم شررسلنم
هرودشت (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته اخالق اسالمی) .دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
باغبانی ،طیبه ( .)0150هطملع غیکت یم حضور کمرنگ شخصیت هحوری (سنمره) در زنجیرههلمی انیمینلا
ایرا (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته کارگردانی متحر،سازی) .دانشگاه هنر.
بشیر ،حسن؛ و جواهری ،جواد ( .)0153تحلیل انیمیشنهای هالیوودی با رویکرد تربیتی .فصنامه تحقیقلم
فرهاگ ایرا .41-003،)0(01 ،
بلک ،زهره ( .)0152تحنیل تأثیرا سلیاممی پویمنملمی غلرر بلر کودکلم  7تلم  01سلم ؛ هطملعل هلوردی
پویمنممی دلیر (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر) .دانشگاه عل و فرهنگ.
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تقیپور ،فائزه؛ خلیی ،سپهر؛ و معینی ،آسیه ( .)0151بازنمایی ابعاد هویات فرهنگای در میموعاه پویانماایی بااب
اسفنیی .فصنامه رسمن همی دیداری و شایداری091-020 ،)24(02 ،
جواهریان ،مهین ( .)0114تمریخچ انیمینن در ایرا  .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
خسرو نژاد ،مرتضی ( .)0142هعصوهیت و تجرب درآهدی بر فنسنف ادبیم کودکم  .تهران :نشر مرکز.
رسایی ،ساره ( .)0150تحنیل هحنوای آهوزش و تربین فینمهمی تولیدشده در کمنو پروش فکری کودکلم و
نوجوانم (پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی) .دانشگاه ارا.،
رمضانی ،محمدجواد ( .)0144پیمم هخف و کمربردهمی آ در پویمنممی  .میله دین و ارتباطات 0(03 ،و ،)2
.25-32
ساروخانی ،باقر ( .)0119جمهع شامس ارتکمطم (چاپ شش ) .تهران :اطالعات.
شورای عالی آموزشوپرورش ( .)0151ساد تحو بایمدین آهوزشوپرورش .تهران :وزارت آموزشوپرورش.
کارتلج ،جی؛ و می لبرن ،اف ( .)0135آهوزش هرمر همی اجنممع ب کودکم (مترج  :حسین نظرینژاد)،
مشهد :رروی
کامیاب ،مرجان ( .)0152پیوند ادبیات کود ،و جامعهشناسی با تکیاه بار تاأثیر دوساویه آنهاا بار یکادیگر.
فصنامه تحنین پژوهن کنمر هرر.24-01 ،4 ،
مایر ،فردریک ( .)0110تمریخ اندین همی تربین (مترج  :علیاص ر فیاض) تهران :سمت.
گونتر ،بری؛و مک آلر ،جیل ( .)0112کودک و تنویزیو (مترج  :نصرت فتی) تهران :سروش

محمدیگهر ،معصومه ( .)0151بررس هفروم کودک و کودک در افسلمن همی ایرانل (پایانناماه کارشناسای
ارشد زبان و ادبیات فارسی) .دانشگاه هرمزگان.
مسااائلی ،نساارین؛ و نیکنشااان ،شااقایق ( .)0159بررساای مفاااهی اخالقاای و مفاااهی رااد اخالقاای در
پویانماییهای عررهشده برای کودکان و نوجوانان .دوفصنامه تربیت اساله .35-51 ،00 )29( ،
موسیپور ،نعمتالله؛ و درتاج ،فریبا ( .)0141ارزشیابی پویانماییهای دینای تلویزیاون جمهاوری اساالمی
ایران .فصنامه تحقیقم فرهاگ .091-042 ،)1(0 ،
هاالس ،جان ( .)0110اسنمدا پویمنممی (مترج  :محمد شهبا) .تهران :انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
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جستاری بر داللتهای
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