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 در ایرانی دختران جهانی هویتها در نقش انیمیشن مطالعه به ی است کهپژوهش این مقاله نتیجه: چکيده

مخاطبان  جهانی هویت گیری شکل در را ها انیمیشن نقشتا  قصد دارداین مقاله،  . است پرداخته مجازی فضای

که رداداین مطالعه از آن جهت اهمیت  . مورد مطالعه و بحث قرار دهد ها وبالگ فضای در را آن بازنمود و دختر

 کدام هر که کنند می هایی انیمیشن تماشای صرف را خود وقت ایران در بسیاری نوجوانان و کودکاناز یکسو 

 کشور چند توسطاین انیمیشن ها  اغلب.  شوند می محسوب ها آن هویت ساخت برای قدرتمند و جذاب منابعی

 ،دیگر سویی از  .باشند می کننده تولید کشورهای فرهنگ از هایی پیام حاوی و اند شده تولید خاص کمپانی و

 رویپیش را بسترهایی کرده ایجاد افراد ارتباطات در که تغییراتی و اینترنت خصوص به و ها رسانه گسترش

 این نظری چارچوب  .دارد دنبال به را هویت بحث در هایی چالش که است گشوده نوجوانان جمله از و همه

 زمینه در« ریتزر» نظریات و هویت زمینه در «هال استوارت» ،«گیدنز» ،«کاستلز» نظریات از برگرفته پژوهش

که در پایان نتیجه گرفته ایم که شرایط جهانی شدن بر هویت خاطبین انیمیشن  باشد می فرهنگ شدن جهانی

تنظیم  کیفی محتوای تحلیلرا مبتنی بر  پژوهش این در تحقیق روشبرای آزمون این مدعا  . ها اثر می گذارد

 طوربه سال 05 تا 01 سنین ایرانی دختران به متعلق وبالگ 31 اجرای تحلیل محتوای کیفی منظور به . کردیم

 دختران جهانی هویت دهند که می نشان تحقیق این نتایج . گرفتند قرار مطالعه مورد و شده انتخاب تصادفی

 گیرد می شکل کرده احاطه را ها آن که ها انیمیشن از ناشی فرهنگی نظام واسطه به پژوهش این در مطالعه مورد

 با دهد می را امکان این ها آن به مجازی فضای های ویژگی زیرا شود، می بازنمایی شان های وبالگ فضای در و

 جهانی فرهنگ الگوهای از و کنند معرفی جهانی جامعه از عضوی عنوانبه را خود ارتباطی، های شبکه گسترش

 دختران های وبالگ مطالعه چنین هم . کنند پیروی شود، می ارائه ها آن به ها انیمیشن قالب در آن از بخشی که

مورد  دختران میان در فرهنگی همگونی و سازی یکسان برای ابزاری ها انیمیشن دهد می نشان مطالعه مورد

 فرهنگی یکپارچگی نمودهای ها آن در توان می که هستند فضاهایی آنها های وبالگ و شوند می محسوب مطالعه

 .کرد مشاهده را
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 مسأله  حطر و مقدمه

ها در مصرف فرهنگی با توجه به جایگاه انیمیشنقبل از طرح مساله ابتدا به این نکته اشاره می شود که 

 نقش که دهد پاسخ پرسش این به اول ی وهله در تا است آن دنبال به پژوهش روزانه کودکان ایرانی این

 و چیست آنها های وبالگ فضای در آن بازنمود و ایرانی نوجوان دختران یابیهویت فرآیند در ها انیمیشن

 امکان و مجازی فضای در فعالیت آن کنار در و ها انیمیشن آیا که است پرسش این به پاسخ دنبال به سپس

 میان  جهانی هویت و فرهنگی پارچگی یک گیری شکل به مکانی و زمانی جبر از فارغ ارتباطات داشتن

 شود؟ می منجر پژوهش این در مطالعه مورد نوجوان دختران

 تأثیرات جدید های رسانه و ها فناوری ظهوراما بیان مساله این مقاله به این نکته مربوط می شود که 

 که است معتقد ستلزاک.  است گذاشته مختلف جوامع فرهنگ و ها انسان زندگی مختلف های بخش بر بسیاری

 عقاید از هایی نظام که فرهنگ ی حوزه گیرد، می صورت ارتباطات طریق از فرهنگ جریان و انتقال که جا آن از

 کاستلز،) گردد می بنیادین های دگرگونی دستخوش جدید، فناوری ظهور با شود، می شامل را رفتارها و

0785.) 

 فرآیند.  باشد می هویت ی مسأله ای رسانه جهان رویپیش فرهنگی های چالش ترین اصلی از یکی

 فرهنگی های ویژگی از ای پیوسته هم به ی مجموعه یا فرهنگی ژگی وی یک اساس بر یابی، هویت و معناسازی

 این عوامل و است بازسازی حال در مدام که است یفرآیند یابی هویت ،شناسان جامعه دید از.  گیرد می صورت

منابع  ها رسانه.  (7. ، ص0787 جاه، رفعت) اند متفاوت فرهنگی و تاریخی اعی،اجتم لحاظ به بازسازی

 ه نقل از آپادوریا،رامکی باآزاد )اند  افراد فراهم کردهرا در همه جوامع و برای همه  خودسازی های تجربه

 که هستند زندگی از هایی سال در که با توجه به ایننوجوانان نیز کودکان و در این میان .  (33. ص، 0781

 مثل  رسمی منابع کنار در.  پذیرند ها تاثیر می از رسانه گردند می مختلفی منابع دنبال به هویت ساخت برای

نوجوانان  و کودکان یبرا هویت تعریف و الگو ی ارائه رد یمؤثر نقش ها نیز ، رسانهآموزشی های نهاد و خانواده

 و کودکان میان در آنها محبوبیت و ها جذابیت و دیزنی های فیلم به توان می مثال عنوانبه.  کنند میایفا 

 کودکان کردن سرگرم فقط به دیزنی های فیلم کارکرد که است معتقد( 0333) ژیروکس.  کرد اشاره نوجوانان

 از یکی اما ،کودکان دارند یدر زندگ یمتفاوت یهانقش ها فیلم این که کند می تأکید او.  شود یمحدود نم

 و کودکان برای ها فیلم این.  است جدید "آموزش هایماشین" عنوانبه  استفاده آنها های نقش نیتریاصل

 مدرسه، مانند سنتی یادگیری های جایگاه که دارند فرهنگی مشروعیت و نفوذ قدر همان حداقل ،دیگر بسیاری

 به که هاییداستان روایت برای معصومیت و سحر از دیزنی های فیلم در.  داشتند خانواده و مذهبی سساتمو

 در فانتزی و بازی دنیایک یو ساختن  چه یعنی جامعه هستند، چه کسی بفهمند کند می کمک کودکان

 حضور و فرد به منحصر نمایش شکل در ریشه ها فیلم این نفوذ.  شود می استفاده چه، یعنی بزرگسالی محیط

 و صدا، هایافکت ی،فناور به مجهز ای رسانه دستگاه یک درون همچنین نفوذ این اما.  دارد آنها افزون روز

 شوندمی تولید قبول قابل هایداستان و تبلیغاتی های آگهی سرگرمی، عنوانبه شده بندی بسته تصویرگری

 .(81. ص،  0333 ژیروکس،)
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 های برنامه مخاطبان گوید می کند و یاشاره مت یهودر ها ن نقش رسانهیقا به همیز دقین تامپسون

 ها رسانه های پیام کنند، می دخالت فرهنگی و اجتماعی عوامل آن در که خاص فرآیند یک جریان در ای رسانه

 کمک خود تجارب گسترش و خود شخصیت و هویت تکوین به طریق این از و کرده درونی و جذب درک، را

 (.51-55. ص، 0781 تامپسون،) کنند می

 های فرهنگ ظهور منشأ شمار، بی و زمان هم ارتباطات برقراری امکان و مجازی جهان است معتقد نیز بل

 ظهور با و گیرد می شکل محدودی ی دوره در که است شده الساعه خلق های هویت ظهور آن دنبال به و آنی

توان گفت فضای بر همین اساس می.  (0785به نقل از عاملی، )  روند می بین از سرعت به جدید های هویت

 (0731عاملی، )خود مثل بی مرز بودن و فرامکان و فرا زمان بودن  خاص های ویژگی ی واسطه به مجازی

 سایر از چه آن و بپردازند خود دلخواه هویت ساخت به تا دهد می نوجوانان و کودکان به را بیشتری فرصت

 در خود ارتباطات مبنای حتی و داده بروز مجازی فضای در را کنند می دریافت ها انیمیشن ویژهبه ها رسانه

 .دهند قرار فضا این

های شخصیتی و ویژه ویژگیبه ،هامجموعه ویژگی» شده استاین گونه تعریف در معنای لغوی هویت 

-هویت می ای ازساده در تعریف نیز کاستلز.  (0731،انوری)«کندفرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می

من یک »، «ام من یک مسیحی»   اش پرسیده شود و او در پاسخ بگوید ی کیستی وقتی از فردی دربارهگوید، 

، او در حال بیان تعریفی است که از خود دارد، معنایی که به زندگی او جهت و «ام من یک انگلیسی»، یا «زنم

من  پرسشبه در واقع هویت یعنی پاسخی که افراد .  (010. ص، 0781 ینس،کاستلز و ا) دهد مفهوم می

نسبتاً پایدار فرد از کیستی و چیستی خود است، که در  از دیدگاه جانسون هویت پنداشت.  دهند میکیستم، 

یابد  میاجتماعی شدن تکوین  فرآیندها و از طریق تعامالت اجتماعی با دیگران در  ارتباط با افراد و سایر گروه

 (.0355 جانسون،)

 تغییر یابیهویت فرآیند اساسا و هویت مفهوم بریممی سر به شدن جهانی عصر در ما که در حال حاضر

 دنبال به گفت، توان می دیگر عبارت به.  هستیم رو به رو جهانی هویت نام به ای تازه مفهوم با ما و است کرده

 بسیار هویت به دهیشکل در مکان نقش اینترنت، مانند ارتباطی و اطالعاتی نوین های فناوری بسط و مدرنیته

 پیوند جهان به و کنند جدا خودش مکان از را فرد قادرند ارتباطی هایفناوری و هارسانه چراکه ه،شد کمرنگ

-میابی شکل غیرمحلی و جهانی پیدا شماری رو به رو هستند و یابی بیدر نتیجه افراد با منابع هویت بزنند،

ها هویت جهانی کاربران وبالگ ،هویت در  این پژوهشمنظور از بر این اساس .  (3. ص، 0731 نوابخش،)کند 

 .یابدها نمود میگیری اینترنت و به شکلی فرامکانی و فرازمانی در فضای وبالگاست که به دنبال شکل

 احساس گیری شکل معنای به و است جهانی چارچوب در انسان خودفهمی نوعی معنی به جهانی هویت

 عنوانبه را خود فرد آن ی نتیجه در که باشد می جهانی ی جامعه به وی تعهد و جهانی نظام به فرد تعلق

معنی  به جهانی هویت گفت توان می تر دقیق عبارت به.  نماید می تصور و تعریف جهانی ی جامعه از عضوی

. ص، 0788، جاجیانی) اعتقاد به اهمیت فرهنگ و اجتماع واحد جهانی و احساس تعلق فرد به آن است

130). 

 یپژوهش یهاافتهی.  ها هستند شنیمیاز مخاطبان ان یر کودکان جهان، بخشیهم مانند سا یرانیودکان اک

بهار، علویان، ) "ها در اتاق خواب کودکانشنیمی؛ امتداد انیرانیکودکان دختر ا ییگرامطالعه مصرف"با عنوان 
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رابطه  یرانیکودکان دختر ا ییگراها و مصرفشنیمیان یان تماشایم که دهدیصورت گرفته، نشان م( 0730

ت یب اولویبه ترت یرانیکودکان دختر ا یهاشنیمین انیترمحبوبن پژوهش یدر ا.  وجود دارد یمعنا دار

، یدبرفیسوکمند، سفینکس، گی، و(هایبارب)پرنسس دوازده : باشندیر میاند که به قرار زشده یبنددسته

و و دلبر، باب یمهربون، د یهان کربر، شرک، خرسیخفته، ت یبایندرال، اسمورف ها، موش و گربه، زیس

محبوب کودکان در  یها تیشخصکه دهد  ین پژوهش نشان میا.  زیسحر آم یایو جک و لوب ،یاسفنج

-تیر شخصیکه تصو ییاند و کودکان از مصرف کاالهاافتهیکودکان راه  یهااتاق خواب یفضاها به شنیمیان

 (.0730ان، یعلو)کنند یمحبوبشان را دارد احساس لذت م یها

برای این کار ابتدا به طرح نظری الزم .  دبدهتوضیح را این همان مساله ای است که این مقاله قصد دارد آن 

 .می شودبرای این توضیح اشاره 

  

 هويت و جهاني شدن: نظري چارچوب

 و هویت زمینه در «هال استوارت» ،«گیدنز» ،«کاستلز» نظریات از برگرفته پژوهش این نظری چارچوب

مباحث نظری را با نظریات ریتزر درباره همگونی . باشد می فرهنگ شدن جهانی زمینه در« ریتزر» نظریات

 گیدنز، کاستلز،فرهنگی و رابطه بین جهانی شدن و اینترنت آغاز خواهیم کرد و در ادامه به دیدگاه های 

بندی نظریات در قالب یک مدل نظری جمع نیز در نهایت.  پردازیم درباره هویت می برگر و هال استوارت

 .آورده شده است

 انتقال امکان اینترنت که گوید می آن در اینترنت نقش و جهانی فرهنگ گیری شکل با رابطه در ریتزر

 ها، روزنامه ها، کتاب موسیقی، فیلم، سینما، مانند فرهنگ دیجیتالی اشکال در جهانی شدن سهیم و دادن

 توانند می بینند، می یکسان فرهنگ یک از قسمتی را خود که کسانی.  است نموده ایجاد را.  ..و ها عکس

 ریتزر،) نمایند حفظ بیشتر مجازی رودرروی ارتباط ی وسیله به یا ایمیل طریق از دیگری با را خود ارتباط

 .(311. ص، 3101

 اما است جریان در جهان طرف آن به جهان طرف این از سادگی به فرهنگ که هرچند ریترز باور به

 قدرتمند جوامع فرهنگ گوید، می او.  اند نیافته جریان مشابه های اندازه در یا سادگی به ها فرهنگ ی همه

 .(همان) آیند درمی جریان به جهان سراسر در تری ساده طوربه پیرامونی و تر ضعیف جوامع فرهنگ به نسبت

 در چنین هم و درون از شدن جهانی عصر با برخورد و مواجهه در ها فرهنگ گفت توانمی طورکلیبه

.  دهد می ارائه بخش سه از مرکب الگویی در را شرایط این نتایج ریتزر.  شوند می رو به رو هایی چالش با بیرون

 انگاری دورگه یا فرهنگی پیوندگرایی و فرهنگی یا همگونی گرایی شکل هم، فرهنگی تمایزگرایی دیدگاه سه او

هم که در پژوهش حاضر از مفهوم  کند می مطرح جهانی عصر در فرهنگ انداز چشم بیان برای را فرهنگی

 .است استفاده شده یو یهمگونی فرهنگشکل گرایی یا 

 همانندی و تشابه سمت به شدن جهانی روند که گرفته شکل اساس این بر یفرهنگ یهمگون رویکرد    

 ویژه طوربه و فرهنگی، تغییرات و دارند رادیکال نظراتی رویکرد این در برخی.  رود می پیش جهان سرتاسر در

.  دانند می شدن جهانی از ناشی را هافرهنگ میان مرزهای تضعیف که آن پیامد و جهانی فرهنگ های جریان
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 رویکرد این در.  هستند هم به شدن شبیه حال در زیادی طور به امروز جهان های فرهنگ رسد می نظر به

به عبارت .  (358. ص، همان) شود می دیده غالب کشورهای رهبری تحت جهان سازی گون هم به تمایل

بگدیکیان، به نقل از نقیب السادات، ) امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد دیگر 

واسطه  همگونی فرهنگی به تعبیر کرد یعنیآمریکایی کردن فرهنگ جهانی توان به  له میااز این مس.  (0783

ای، های ماهواره، از جمله سیستمها بر منابع اصلی تولید و توزیع فرهنگآمریکایی.  های آمریکاییرسانه

یلم های تلویزیونی و صنعت ف، صنعت تبلیغ، تولید و توزیع برنامههای خبری ، بنگاهآوری اطالعاتساخت فن

در اقصی ای  صورت گستردهیکا فرهنگ خود را بهبنابراین ایاالت متحده آمر.  ای بالمنازع دارندسازی سلطه

 (.0783گلمحمدی، )  دهدنقاط جهان رواج می

 که است این است مهم میان این در چه آن اما.  شوند می برساخته ها هویت ی همه کاستلز دیدگاه در

 و مواد از ها هویت برساختن برای گویدمی او.  منظوری چه به و کسی چه توسط چیزی، چه از چگونه،

 شخصی، رؤیاهای جمعی، ی خاطره بازتولید، و تولید نهادهای شناسی، زیست جغرافیا، تاریخ، مثل مصالحی

 تمامی جوامع، و اجتماعی های گروه افراد، اما.  شود می استفاده دینی اتالهام و وحی قدرت، جهاز و دستگاه

 در ریشه که فرهنگی های پروژه و اجتماعی الزامات با مطابق را ها آن معنای و پرورانند می را خام مواد این

 به و کسی چه که این او اعتقاد به.  کنند می تنظیم نو از دارد، آنها مکانیـ  زمانی چارچوب و اجتماعی ساخت

 معنای و موردنظر هویت نمادین محتوای ی کننده تعیین زیادی حد تا برسازد را جمعی هویت منظوری چه

 (31. ص، 0785 کاستلز،) کنند می تصور آن از بیرون یا دانندمی یکی آن با را خود که است کسانی برای آن

 با اجتماعی کنشگران که یابد تحقق می هنگامی کهگوید دار میبرنامه هویتکاستلز در تعریف خود از 

 در را آنان یتعموق که سازندمی یجدید هویت ،دسترس قابل فرهنگی مصالح و مواد هرگونه از استفاده

-31. ص، همان) هستند اجتماعی ساخت کل شکل تغییر پی در ترتیب این به و کندمی تعریف نو از جامعه

31.) 

 او.  کندمی تأکید شخصی هویت مفهوم بر بیشتر هویت با رابطه در خود دیدگاه در گیدنزاز سویی دیگر 

 باید« خود» روایت: است معینی روایت مستلزم منظم، ای پدیده عنوانبه شخصی، هویت»  که است معتقد

 های یادداشت دادن ترتیب خود از جامعی مفهوم داشتن استوار و ایجاد برای.  باشد اگر و اما بی و صریح

 (.007. ص، 0738 گیدنز،)« است عمده های توصیه از شخصی ی نامه زندگی تدوین و روزانه

 هویت محتوای بنابراین.  داند می متغیر و مقطعی غیر امری را هویت گیدنز که گفت توان می همچنین

 های عرصه دیگر مانند شود می ساخته آنها از شخص ی نامه زندگی که هاییویژگی دیگر عبارتبه یا شخصی

 است عبارت  گیدنز هویت نظره ب.  (85. ص، همان) است متغیر فرهنگی و اجتماعی نظر از وجودی،

با دیگران است که  انسان از طریق کنش متقابل.  کندطوری که شخص از خودش تعریف می آن «خود» از

 (.80. ص، همان) دهد کند و در جریان زندگی پیوسته آن را تغییر میهویتش را ایجاد می

های های روزمره و با تفسیری که از کنشافراد در کنش توان گفت بنابراین بر اساس نظریات گیدنز می

خانواده، مراکز آموزشی و وسایل  تواندساز که میخود و دیگران دارند و همچنین با ارجاع به منابع هویت

درواقع این روابط و تعامالت کنشگران با هم و در .  کنندارتباط جمعی باشد، اقدام به تشکیل هویت خود می
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و  شودهای کنشگران تواند باعث تسهیل کنشهایی است که میمحیط اجتماعی تحت تأثیر هنجارها و ارزش

 .(18 -13. ص، 0783جهانگیری، معینی، )کند گیری هویت افراد کمک میبه شکل

 (ب روشنگری ی سوژه( الف: کند می ارائه( هویت) سوژه برای تاریخی ی مرحله سه نیز هال استوارت

در این  معه شناحتیسوژه جا از این میان  ؛ که(0333 هال،) مدرن پست ی سوژه( ج شناختی جامعه ی سوژه

 .استپژوهش موردنظر 

دورة روشنگری سوژة انسانی موجودی خودبنیاد و دارای ذهنی منسجم و سرشار در  هال، ی نظریه طبق

-ها از بدو تولد فرد در او آشکار میاین ویژگی.  های خردورزی، آگاهی و کنش دانسته شده استاز ظرفیت

مفهومی که از سوژه و .  که سوژه روشنگری است یابدماند و تداوم میمی شود و در سراسر حیات او باقی

شود سوژه معموالً مذکر تصویر می همچنینشود، فردگرایانه است، ارائه میدر دورة روشنگری هویت انسانی 

شناختی پیچیدگی رو به رشد دنیای مدرن و آگاهی مدرن را بازتاب مفهوم سوژة جامعه.  (335. ص، همان)

گیرد و شکل می« دیگران مهم»ای خودبنیاد و خودبسنده نیست بلکه در رابطه با این سوژه، سوژه.  دهدمی

 .یابدها و فرهنگ به او انتقال میها، معانی، سمبلبدین واسطه، ارزش

 هستۀ یک هنوز سوژه این اما.  گیرد می شکل جامعه و خود میان تعامل اثر بر هویتدر این دیدگاه 

 دنیاهای با دائمی گفتگوی واقعی در مرکزی هستۀ این.  است من همان که دارد اصلی جوهر و مرکزی

 این در هویت.  شود می اصالح و تعدیل و گیرد می شکل کنند، می عرضه که هایی هویت و« بیرون» فرهنگی

  را  خودمان ما که واقعیت  این.  دهد می پیوند جهان به را فرد خصوصی دنیای جامعه شناختی مفهوم

 و کنیممی درونی را آنها های ارزش و معانی حال عین در و کنیممی فرافکنی فرهنگی های هویت این  توسط

 جهان در که ایعینی هایجایگاه با ما درونی احساسات تا کندمی کمک سازیم،می خودمان از بخشی را آنها

  و  کندمتصل می  ساختار به  را  سوژه  هویت،  بنابراین.  دشو  هماهنگ ایم، کرده اشغال فرهنگی و اجتماعی

 دنیاهای هم و ها سوژه هم شود می سبب و شود می شان فرهنگی دنیاهای و ها سوژه  تثبیت  موجب

 (.نهما)شوند   پیشبینی  قابل  و  متقابل یکپارچه شان فرهنگی

 برای مهمی دستاورد« بیرون» و« درون» میان پایدارش ی رابطه با مذکور تعاملی شناختی جامعه مدل

 و سوژه از ای شده آشفته و تر کننده آشفته تصویر دوره همین در همه، ینا با.  بود بیستم قرن اول ی نیمه

 را چیزهایی ها بینش این.  کرد می شدن نمایان به شروع روشنفکری و شناختی زیبایی های جنبش در هویت

 ی سوژه.  کردند بینی پیش داد،می روی متأخر مدرنیته در شناختی جامعه و دکارتی های سوژه برای باید که

 با ارتباط در که شود می تبدیل جموا جشن یک به هویت.  ندارد ثابت و ذاتی برجسته هویت مدرن، پست

 آنها ی وسیله به دائم و اند کرده احاطه را ما که دشو می متحول و گیرد می شکل فرهنگی نظام از هایی شیوه

 (.0383 هال،) گیریم می قرار خطاب مورد و شویم می بازنمایی
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 سنتز نظرات کاستلز، گيدنز، هال و ريتزر : مدل نظري

 یک مدل نظریاند، ا استخراج شدهل وبالگ هیتحل یات برایکه از مجموع نظر یر بر اساس مقوالتیدر ز

 زمینه در «هال استوارت» ،«گیدنز» ،«کاستلز» نظریات از این مدل نظری برگرفته   :شده است یراحط

 باشد می فرهنگ شدن جهانی زمینه در« ریتزر» نظریات و هویت
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عنوان یکی از ابزارهای کشورهای غالب برای همگونی فرهنگی در نظر گرفته ها بهدر پژوهش حاضر انیمیشن

ها به ارتباط و  ویژه وبالگها هستند از طریق اینترنت بهکودکان و نوجوانانی که مخاطب انیمیشن.  اندشده

این تعامل و احساس تشابه .  پردازندها می یکدیگر بر اساس محتوای تولید شده توسط انیمیشنتعامل با 

ا که  از آن.  شود گیری هویت جهانی میان این دسته از کاربران میفرهنگی در فضای مجازی منجر به شکل

کنند  ا تماشا میهای جمعی میان کودکان و نوجوانانی است که انیمیشن ها ر شی از خاطرهخها ب انیمیشن

دسترسی هستند که کاستلز در تعریف خود از هویت  توان گفت آنها همان مصالح فرهنگی در بنابراین می

کند مطابق  ها نیز به کاربران کمک میگو محور وبالگ و تعاملی و گفتویژگی .  کند ا اشاره میهدار به آن برنامه

نیای خصوصی خود و جهان پیرامون کند بین داشاره میشناختی ه جامعهژ چه هال در تعریف خود از سو آن

ساز را منابع هویت هاای بدانیم که گیدنز آن های ارتباطی ها را یکی از انواع رسانه اگر انیمیشن.  پل بزنند

گیری ها به شکلها در فضای وبالگ توانیم بگوییم گسترش تعامالت بر مبنای انیمیشن کند می معرفی می

 .شود ر میهویت شخصی منج

 

 قيروش تحق

 با.  است شده استفاده ها وبالگ تحلیل و مطالعه برای کیفی محتوای تحلیل روش از پژوهش این در

 های منطق بر مبتنی گیری نمونه که کمی های روش برخالف است، کیفی حاضر پژوهش که این به توجه

 (.073. ص، 0738 فلیک،) شده استفاده نظری یا هدفمند، گیری نمونه از تحقیق، این در است، آماری

 سرویس اساس بر و تصادفی طوربه ایرانی دختران های وبالگ از ،وبالگ چند ابتدا منظور این به

 های وبالگ ،ها وبالگ این در موجود دوستان پیوندهای از استفاده با بعد و شدند انتخاب گوگل جستجوی

 .  باشد می وبالگ 31 پژوهش این در مطالعه مورد های وبالگ مجموع.  شد انتخاب بعدی

 :باشد می زیر شرح به مطالعه مورد های وبالگ اسامی

.  1 باربی -صورتی -کیانا.  1وینکسی دنیای دختران، دنیای.  7 ها پرنسس قصر.  3 دخترا واسه فقط .0

.  3 ما خوشگل وینکس.  8 دخترانه.3 مبینا رویاهای.  1 اینجاست وینکس چیزهای تمام.  5 پانی پرنسس

.  01 دخملونه.  07 وینکسی رویای.  03 استال قصر.  00 وینکس وینکس، وینکس،.  01 کوچولو های پرنسس

 دختران جهان.  08 شکالتی دختر یه دنیای.  03 من دنیای.  01 دختران ما دنیای.  05 اسکای و بلوم

 نیلوفرانه.  31 رویایی دختر یه دنیای.  03 وینکس

مطلب  01 اساس ینمه بر و گرفته صورت تحقیق نظری بانیم مبنای بر بندیمقوله ،گیری نمونه از پس

 نظری ارچوبچ از شده استخراج مقوالت.  است شده مطالعه و تحلیلآخر هر وبالگ در بازه زمانی یک ماه 

 مقوله از پس.  فرهنگی همگونی شناختی، جامعه ی سوژه شخصی، هویت دار، برنامه هویت: از عبارتند تحقیق

 مقوالت از هریک برای آمده دست به های مصداق و گرفت قرار مطالعه مورد دقت به ها وبالگ از یک هر بندی

 اند گرفته قرار ارزیابی و تحلیل مورد ها یادداشت ی مجموعه آخر در شد، برداری یادداشت ها وبالگ فضای در

 .ایم تهپرداخ آنها ذکر به ها یافته بخش در ادامه در که
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 کمی گیری نمونه های روش سایر به نسبت کیفی تحقیق چراکه.  ایمنبوده تعمیم دنبال به تحقیق این در

 این و.  گیرد می انجام ها آن عمیق ی مطالعه با و نظر مورد بافت در متمرکز و کوچک های نمونه با معموالً

. ص، 3117 پلیز،) آورند می فراهم ارزشمندی اطالعات و بعمنا رفته، هم روی اندک تعداد با متمرکز های گروه

013.) 

 

 تحقيق هاي يافته

 :شرح یافته ها را بر اساس موارد زیر ارائه می کنیم

 

 دار برنامه هويت 

 در فرهنگی مصالح و مواد اساس بر افراد که گیرد می شکل زمانی کاستلز دیدگاه در دار برنامه هویت

 محوریت با وبالگ 03 وبالگ، 31 مجموع از مطالعه مورد های وبالگ در.  سازند می جدیدی هویت دسترس،

های  بخشی از خاطره ها انیمیشنطور که در بخش نظری اشاره کردیم همان.  اندگرفته شکل ها انیمیشن

شمار  به دسترس در فرهنگی مصالح نوعی راها  توان آن بنابراین می.  آیند جمعی مخاطبان خود به حساب می

 فضای در خود از جدیدی تعریف به تا کنند می استفاده مصالح این ازمورد مطالعه  دختران ،گفت آورد و

 .  یابند دست مجازی

 :کنند مختلف وبالگ خود استفاده میهای  بالگرها از این مصالح در بخش

 پروفایل عکس 

 از پروفایل، عکس جای به بودند، گرفته شکل ها انیمیشن محوریت با که وبالگی 03 تمامیصاحبان 

 به مربوط بیشتر موجود های عکس.  اند کرده استفاده خود انیمیشنی محبوب های شخصیت عکس

 .هستند ها باربی از تصاویری چنین هم و وینکس کارتونی سریال های شخصیت

 وبالگ نام 

ن یا.  دناشاره دار یشنیمیان یهاتیا شخصیها و شنیمیوبالگ به ان 03 یوبالگ اسام 31از مجموع 

 :ر استیبه قرار ز یاسام

.  5 پانی پرنسس.  1 باربی-صورتی -کیانا.  7 وینکسی دنیای دختران، دنیای.  3 هاپرنسس قصر  .0

 وینکس، وینکس،.  8 کوچولو های پرنسس.  3 ما خوشگل وینکس.  1 اینجاست وینکس چیزهای تمام

  وینکس دختران نیسرزم.  03 اسکای و بلوم.  00  وینکسی رویای.  01 استال قصر.  3 وینکس

 وبالگ نویسنده پروفایل در وجودم اطالعات 

 چنین هم و وبالگ ایجاد از هدف و عالیق ی بارهدر کوتاه توضیحی و نویسنده نام لشام اطالعات این

 یکی اسم با را خود نویسنده ها وبالگ این اکثر در.  باشد می وبالگ اصلی موضوعات با رابطه در کوتاه شرحی

 مثالً است آورده شخصیت آن نام دنبال به را خود نام یا و است کرده معرفی انیمیشنی های شخصیت از

.  «هستم بلوم نازنین» که، است آورده را عبارت این خود معرفی درنکس، ین دختران ویسنده وبالگ سرزمینو

 رو وبالگ این و هستم بلوم عاشق من»  مثال عنوانبه است، آورده خود عالئق ی درباره توضیحاتی ادامه در
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 وبالگ با رابطه در که کوتاهی شرح در.  «باشم ارتباط در هستند بلوم عاشق من مثل که کسایی با تا ساختم

 حتی و گذاشت خواهند اشتراک به دیگران با را مطالبی چه وبالگ این در که اند پرداخته این به شده آورده

 اینطور« دخترا واسه فقط» وبالگ شرح در نمونه برای.  اند کرده ذکر وبالگ بازدیدکنندگان از را انتظاراتشان

 :است آمده

 رو گوبال قوانین لطفا.  دونم می ممنوع رو پسرا ورود و بذارم مطلب دخترا واسه وبالگ این تو خوام می»

 جشن باهم موقع اون تو تا نویسم می داشت زمانی که کدوم هر و گیرم می زیاد جشن وبالگم تو من.  بخونید

 .«خوام می نظر نظر، نظر،.  بگیریم

 وبالگ قالب: 

 تصاویر معموال.  هستند دختران انیمیشنی محبوب های شخصیت تصاویر بر مبتنی ها وبالگ های قالب

 فوراً که است صورتی ها وبالگ این غالب رنگ همچنین د،نشو می دیده وبالگ زمینه پس در ها شخصیت این

 موسیقی لینک از که هایی وبالگ این بر عالوه.  اندازد می ها باربی دنیای و باربی های عروسک یاد به را ما

 های انیمیشن به مربوط موسیقی شود می پخش وبالگشان فضای در که آهنگی اند کرده استفاده وبالگ

 .است وینکس مثل محبوبی

 وبالگ پیوندهای: 

 همگی که وبالگ نویسنده دوستان های وبالگ لیست بر عالوه معموال نیز ها وبالگ در موجود پیوندهای

 .شود می دیده نیز ها انیمیشن دانلود به مربوط های سایت از لیستی بودند وبالگ همان با مشابه فضاهایی در

تلف های مخ نشانهی ابزارها و  ه واسطهاگر فضای وبالگ را نمود بیرونی هویت مجازی بالگر بدانیم که ب

های مورد  ، در وبالگ«من کیستم»سعی دارد خودش را تعریف کند و به بازدیدکنندگان وبالگ خود بگوید 

.  گردد ها می چیز حول محور انیمیشن دهد همه ها در باال نشان می طور که مشاهدات و تحلیلمطالعه همان

الگرهای مورد مطالعه از یک ماده فرهنگی مشترک ب همه دار نامید زیراتوان هویت برنامه این هویت را می

 .کنند یعنی انیمیشن ها برای ابراز خود و تعریف خود استفاده می

 

 شخصي هويت 

 ی واسطه به که است خود روایت همان کند می صحبت آن ی درباره گیدنز که شخصی هویت

خود از هویت شخصی به دو عامل گیدنز در تعریف .  گیرد می شکل نامه زندگی تدوین و شخصی های یادداشت

گیرد و دیگر  های متقابل فرد با دیگران شکل می که هویت شخصی در جریان کنش کند یکی ایناشاره می

.  کند ارتباطی استفاده می یها سازی مثل رسانهها و تعامالت از منابع هویت که فرد در جریان این کنش این

های  ها یکی از اشکال رسانه تعامل و کنش است، از سویی دیگر انیمیشن فضایی برای ،ها فضای وبالگ

 شخصی هویت این گیری شکل توان شاهدمی ،مطالعه مورد های وبالگ دربنابراین  ،آیند ارتباطی به حساب می

 گذارند می اشتراک به دیگران با روزانه طوربه که مطالبی یا ها پست در ها وبالگ نویسندگان حقیقت در.  بود

 وبالگ نویسنده مشخصات به مربوط بخش در چنین هم ،پردازند میها  با ارجاع به انیمیشن خود روایت به

 .یافت دست دارد خود از ندهسنوی که تعریفی به توان می
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 :گونه معرفی کرده است تران وینکس خود را ایننویسنده وبالگ جهان دخ رای نمونهب

عاشق وینکس به خصوص بلوم هستم پس من رو بلوم صدا کنین برین و به وبالگ من خوش آمدید من »

 .«خوش باشین

 :پردازند می زیر موضوعات به کلی طوربه ،گذارند می اشتراک به دیگران با که هایی پست در نوجوانان

 ها انیمیشن ی تازه های داستان ی درباره گفتگو 

 انیمیشنی های شخصیت از تازه تصاویر گذاری اشتراک به 

 غیره و لباس ، فیلم موسیقی،: مثل مختلف های زمینه در عالیق با رابطه در گفتگو... 

 انیمیشنی ی تازه های شخصیت معرفی 

 ترین محبوب ها، آهنگ زیباترین ها، لباس زیباترین با رابطه در بازدیدکنندگان از سنجینظر 

 ...و انیمیشنی های شخصیت

 و آرایشی، وسایل التحریر، لوازم خرید برای مختلف های فروشگاه معرفی... 

 و اینترنتی درسی، مختلف های زمینه در دوستان از کمک درخواست... 

 ها انیمیشن با پژوهش این در مطالعه مورد دختران شخصی هویت که دهد می نشان ما مشاهدات بنابراین

 .باشد می ها آن از متأثر و دارد پیوند

 

 شناختي جامعه ي سوژه  

 یک میان آن از که کند می اشاره سوژه متفاوت ی گونه سه به هویت همان یا سوژه از خود تعریف در هال

 .است شناسایی قابل ما ی مطالعه مورد دختران میان در شناختی جامعه ی سوژه یعنی ا آن از نوع

 و بیرون با افراد اجتماعی ارتباطات فرآیند در سوژه این گوید می شناختی جامعه ی سوژه ریفتع در هال

 و دهد می گسترش را افراد ارتباطات که است این ها وبالگ مهم ویژگی.  گیرد می شکل دیگر های فرهنگ

 چهآن.  کند می فراهم را گوناگون های فرهنگ و جوامع از مخاطبان از زیادی گروه با برخورد  امکان ها آن برای

ها به طرق مختلفی دهد تعامل در فضای وبالگمینشان  دوش می مشاهده مطالعه مورد های وبالگ فضای در

.  بود بازدیدکنندگان سوی از نظر ارائه بر وبالگ نویسندگان تأکیدها گیرد، یکی از این صورتصورت می

 جداگانه پاسخی نظر هر به نویسنده در بیشتر موارد،.  باشد می نظر 01 مطلب هر برای نظرات تعداد نمیانگی

 و دهند می انجام زمانی تناوب به خود وبالگ در را هایی نظرسنجی غالباً نویسندگان این بر عالوه.  است داده

 فضایی به هست چه نآ از بیش را خود وبالگ فضای و دارند می وا تعامل به را خود مخاطبان طریق این از

 .دکننمی تبدیل تعاملی

دادن تصویر زیر از کاربران درخواست ها نویسنده وبالگ با قرار  عنوان مثال در وبالگ قصر پرنسسبه 

 .کرده زیباترین چهره را انتخاب کنند
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 کدوم زیبا تره؟

 

 

« مهم دیگران»در رابطه با جامعه شناختی  هسوژنکته مهم دیگر در رابطه با دیدگاه هال این است که 

ها همان دیگران مهم هستند که های مورد مطالعه در این پژوهش، انیمیشندر فضای وبالگ.  گیردشکل می

باال نظرسنجی  رای نمونهب.  کنندنان منتقل میبه کودکان و نوجوا ها و فرهنگ راارزش ها، معانی و سمبل

مفهوم زیبایی از سوی کودکان و نوجوانان گذاری عالوه بر این که عاملی برای تعامل کاربران است در ارزش

عنوان آهنگ وبالگ، استفاده از موسیقی انیمیشن وینکس به.  ها نیز مؤثر استمورد مطالعه در فضای وبالگ

های این انیمیشن در طراحی قالب وبالگ، به اشتراک گذاشتن تصاویر جدید این استفاده از تصاویر شخصیت

-ضای وبالگها در فهای مربوط به انیمیشنهایی از سمبلفضای وبالگ نمونه ها با دیگر کاربران درشخصیت

 .کنندهای مورد مطالعه هستند که بار معنایی و فرهنگی خاصی را به کاربران منتقل می

 

 فرهنگي همگوني 

 را جهان که رودمی پیش ای گونه به شدن جهانی روند فرهنگی همگونی بر مبنی تزریر دیدگاه اساس بر

 که ای فرهنگی نظامکه  دهد می نشان ایرانی دختران های وبالگ مطالعه.  برد خواهد فرهنگی تشابه سمت به

 پیش تزریر نظر مورد فرهنگی همگونی سمت به راکودکان و نوجوانان دختر  کند می صحبت آن از نیز هال

 بسیار نظرشان مورد ضروریات و اهنآ عالیق ی حوزه که هستیم رو به رو افرادی با ما حقیقت در.  است برده

 نیز دختران و اند کرده ترسیم را دنیایی هانآ برای ها انیمیشن حقیقت در.  است یکدیگر به شبیه و نزدیک

.  دهند می قرار گانشاندید مقابل در ها انیمیشن که شوند گونه آن هادر فضای وبالگ کنند می تالش

و  کاربران ی عالقه مورد.  ..و کفشمدل مو،  لباس، سبک ی زمینه در ها وبالگ در موجود هاینظرسنجی

 همگونی یا یکسانی همین از نشان هادر وبالگ های مورد استفادهها و رنگهمچنین یکسانی نوع قالب وبالگ

نویسنده وبالگ از کاربران خواسته در نظرسنجی  ،رویای وینکسیعنوان مثال در وبالگ به.  دارد فرهنگی

های لباس کدوم یک از شخصیت»مطرح شده برای نظرسنجی این است که  پرسش.  هفتگی شرکت کنند

http://kameliamm.blogfa.com/post/22
http://kameliamm.blogfa.com/post/22
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-نظرسنجی در پایان همان هفته در وبالگ قرار گرفته است که نشان می جنتای« تر هست؟س خوشگلوینک

 .اندزیباترین لباس دانسته دهد اکثریت کاربران لباس یک شخصیت مشخص را
 

 همگوني فرهنگي و هويت جهاني:  گيريهنتيج

 ایفا کودکان کردن سرگرم از بیش نقشی ها انیمیشندهد  نشان می ها وبالگ روی بر شده انجام مطالعات

 همگونی.  دهند می کودکاندست  بهفضای مجازی  در مشخصی برای تعریف خود های سرنخ هانآ.  کنند می

 در.  است گرفته شکل ها انیمیشن ی هواسط به ها وبالگ فضای در کند می اشاره آن به ریتزر که ایفرهنگی

 خانوادگی و فرهنگی بافتار و ای زمینه مشخصات از فارغ که هستیم رو به رو دخترانی با ما ها وبالگ فضای

 های ویژگی ی واسطه به گونی هم و شکلی هم این.  دارند یکدیگر به نزدیک و مشترک عالیق ی حوزه خود

 ی حوزه گسترش برای مناسبی بستر ها وبالگ زیرا.  است شده تشدید ها وبالگ خاص طوربه و مجازی فضای

 سایر و ها انیمیشن تماشای از هایشان یافته یابند می فرصت کاربران بنابراین.  اند آورده فراهم کاربران ارتباطات

 برای مهمی عامل ودخ این و بگذارند اشتراک به هستند دسترس از دور که یدیگران با را ای رسانه منابع

ت یک هوی یریگمنجر به شکل یفرهنگ ین همگونیت ایدر نها.  است ها انیمیشن فرهنگی اثرات تقویت

 معرفی جهانی ی جامعه یک از عضوی را خود ها وبالگ نویسندگان از کدام هر که ای گونه به، شودیم یجهان

 مشترک سالیق و ها ایده مشترک، الگوهای شاملکه  دارند تعلق مشترک فرهنگی نظام یک به و کنند می

درباره  گیدنزکه  یا یت شخصیو هو کاستلز دارت برنامهیاز هو ییهاهم مشخصه یت جهانین هویا.  شود می

 .را داردکند  یف میتعرهال که  یت جامعه شناختیاز هو ییهاکند و هم مشخصهیآن بحث م

 نقش دارند کودکان برای که هایی جذابیت دلیل بههستند که  یکی از ابزارهایی ها انیمیشن نیبنابرا

 فضای در آنها ارتباطات گسترش و نوجوانان و کودکان یابی هویت فرآیند و یفرهنگ یهمگون در مؤثری

 .شوندیمحسوب م یمجاز یتعامالت آنها در فضا یبرا ییو مبنا دارند مجازی
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