
 

 

 

  135 -107/ ص 1399/ پاییز و زمستان ۲/ شماره 15/ دوره رسانه مجله جهانی
 

 های فانتزی و تخيل کودکان: يک مطالعه کيفي انيميشن

 قاسمی احسان شاه

 پور مریم خالقی

 چکيده

های فانتزی  کند تا به مطالعۀ رابطه میان انیمیشن پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی، تالش می

 12تا  6کودک پسر و دختر در سنین  65برای نیل به این هدف با  دکان بپردازد.کو 1محور و تخیل

کودکان در دو گروه جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند و  سال مصاحبۀ نیمه استاندارد انجام شده است.

نتایج نشان داد که تخیل کودکانی که  بندی شدند. دست آمده تحلیل، کدگذاری و مقوله های به مصاحبه

های  ها و شخصیت کردند، معطوف به فضای انیمیشن های فانتزی محور را زیاد تماشا می برنامه

همچنین  شد. ها می های این برنامه شان بود و تخیل آنها بیشتر صرف تفکر یا تغییر در داستان موردعالقه

بود و میان  تصویر ذهنی کودکان در این گروه از آیندۀ جهان، تصویری متشکل از واقعیت و فانتزی

های فانتزی  اما کودکانی که برنامه آل کودکان فاصلۀ بسیاری وجود داشت. خود واقعی و خود ایده

کردند، بیشتر در باب آیندۀ دور و نزدیک و علل وقایع پیش آمده تفکر  تر تماشا می محور را کم

محور بود و میان خود تصویر ذهنی کودکان در این گروه از آیندۀ جهان، تصویری واقعیت  کردند. می

دست آمده در  های به عنوان نتیجه، دادهبه آل کودکان فاصلۀ منطقی برقرار بود. واقعی و خود ایده

کنند، همیشه در  های فانتزی محور را زیاد تماشا می پژوهش حاضر نشان داد که کودکانی که برنامه

 .کنند چارچوب امر فانتزی، تخیل می

 خیل، جهان مجازی، انیمیشن، جهان واقعی.کودکان، ت واژگان کليدي:
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 مقدمه و طرح مسئله

هر فرد در روز بارها آیندۀ خود را با  رود. شمار می های ذهنی به ترین پدیده تخیل یکی از مهم

از طرفی تخیل  سازد. کند و تصویرهای مختلفی از آینده در ذهن خود می بینی می تخیل پیش

ی است که انسان در طول حیات خود دیده و شنیده است و کردن محدود به تصاویر و صداهای

تواند این  و تنها می تواند تخیل کند. تنها بر مبنای همین تصاویر و صداهای شناخته شده می

 العاده تولید کند. های جدید و گاهی خارق کیفیات را با یکدیگر ترکیب کند و صورت

راد از سنین کودکی شروع به شناختن کنند که اف اندیشمندان حوزۀ روانشناسی اذعان می

کنند و سپس با افزایش سن، رشد شناختی کودکان  مسائل ساده، اشیاء و افراد پیرامون خود می

همچنین پیاژه  (.2004، 3و الگاتوتا 2کنند )ولمن تری را درک می یابد و مقاصد پیچیده توسعه می

زیرا در  شرفت شناختی کودک است.سالگی نقطۀ عطفی در پی 11تا  7معتقد است که سنین بین 

 (.2015، 4لید تواند به صورت ذهنی بر روی مسائل مختلف کار کند )مک این مرحله کودک می

یابند، گروهی از  گرچه اکثر تخیالت هرگز تحقق نمی تخیل انسانی بنیان جهان متمدن است.

تخیل از همان  کنند. یهای آینده تعیین م شوند فرجام بشر را برای هزاره تخیالت که محقق می

شود و رشد تخیل در دوران کودکی در کنار رشد و توسعه فیزیکی مغز  آغاز با بشر زاده می

پس الزم است برای مطالعۀ ابعاد مختلف تخیل، عناصری که براساس آنها تخیل  شود. انجام می

شود، بررسی  گیرد را در سنی که اولین تخیالت خودآگاهانه در ذهن افراد ایجاد می شکل می

  کنیم.

های نوینی  جهان امروز مملو از صداها و تصاویری است که بر بستر فضای دیجیتال، تجربه

های  های مختلف در تلویزیون تماشای انیمیشن اند. از سرگرمی را برای کودکان ایجاد کرده

ود که ش ای از تصاویر و صداهایی را شامل می دیجیتال، رایانه، تبلت و موبایل، بخش عمده

ی  ها، تحلیل مسئله به همین دلیل بدون شناخت آن کودکان در طول روز با آنها مواجه هستند.

کنند و  ها می اغلب کودکان زمان زیادی را صرف تماشای انیمیشن مورد نظرمان ممکن نیست.

ی و دهند که از نظم طبیع هایی را انجام می کنند یا بازی هایی را تماشا می طور منظم برنامه به

آن ها ممکن است در مورد اشیایی که سخن  کنند. روابط علیت در جهان واقعی پیروی نمی
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توانند کسی  های جادویی که می معجون»العاده و  های خارق هایی با قدرت گویند و یا از انسان می

هایی با نقض قوانین علیت زندگی  جوان یا نامرئی کند، یاد بگیرند. ازدیاد چنین داستان را

دهد که کودکان قادرند تا پیامدهای غیرمحتمل و حتی  روزمره، خرد عمومی را بازتاب می

ها،  از طرفی بسیاری از همین انیمیشن (.2016، 5)لین« غیرممکن را در تخیالتشان بازنمایی کنند

کنند و روابط علیت در جهان  استفاده از عنصر تخیل، از یک نظم واقعی نیز پیروی می در کنار

برای مثال یک کاراکتر  گیرند. شوند و هم مورد استفاده قرار می زمان هم نقض می واقعی هم

های یک فرد عادی و در  العاده است و هم با رفتارها و ویژگی زمان هم دارای نیروی خارق هم

کند، به همین دلیل به چنین فضایی  تصاتی بسیار شبیه به جهان حقیقی زندگی میجهانی با مخ

 گویند. می« 6واقعیت جادویی»

البته کودک  تر شوند. رنگ شود تا مرزهای میان تخیل و واقعیت کم همین ویژگی موجب می

مکرر ( اما قرار گرفتن 2005، 8و کارسون 7دهد )تایلور همچنان تخیل را از واقعیت تمیز می

شود که دوگانۀ امر خیالی و امر واقعی یعنی قرار گرفتن تخیل  تخیل در کنار واقعیت باعث می

امری که در  نشینی دهد و تخیل در کنار واقعیت دیده شود. در برابر واقعیت جای خود را به هم

به  توان آن را در فضایی فانتزی تصور کرد. و بروز ندارد و فقط می جهان واقعی امکان ظهور

کودک در ذهن خود به  کند. همین دلیل کودک این بعد را خودش به فضای حقیقی اضافه می

تواند ابعاد خیالی مطلوب خود  های فیزیکی می صورت خیالی و یا با نقاشی و همچنین در بازی

دهند، به فضای واقعی اضافه کند و بر  را تا حدی که قواعد فیزیکی جهان حقیقی اجازه می

پس مسئلۀ اولی که به آن خواهم  کند. بینی می خود از جهان پیرامون، آینده را پیش مبنای درک

 پرداخت، چگونگی تفکر کودکان در باب آینده است. 

مسئلۀ دومی که در پژوهش حاضر به آن خواهیم پرداخت، تفاوت میان خود واقعی و خود 

دهد،  ز دوران کودکی ارائه می( ا1391بندی که منصور ) براساس تقسیم آرمانی در کودکان است.

سال است و در این دوران کودک به ساخت هویت  12تا  6کودکی سوم یا پایانی، بین سنین 

های فانتزی محور را زیاد  فرض پژوهش حاضر این است که کودکانی که برنامه پردازد. خود می

ا، تمایل دارند تا به آنها ه های اصلی و قهرمانان داستان دلیل عالقه به شخصیت کنند، به تماشا می
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اما قهرمانانی که کودکان تمایل دارند مانند آنان باشند، دارای وجوه فانتزی و  شبیه شوند.

پس به نظر  های ماورایی هستند که عمالً وجود آنها در فضای حقیقی ممکن نیست. قدرت

زیادی داشته باشد و  شان فاصلۀ نسبتاً رسد که خود آرمانی کودکان در این گروه با خود واقعی می

این درحالی ست که احتماالً  وجود آورد. هایی را برای کودکان به تواند چالش همین مسئله می

تری  کنند، خود آرمانی و خود واقعی نزدیک های فانتزی محور را کم تماشا می کودکانی که برنامه

 به هم دارند.

 ادبيات پژوهش

های تخیل مانند  تر از سایر حوزه قعیت مجازی کمادبیات پژوهشی در باب تخیل در حوزه وا

ها بر تخیل فعال و خالقانه  بر این، غالباً پژوهش عالوه هنرهای بصری، ادبیات و آموزش است.

های دیجیتالی بر کودکان  ها و بازی هایی که به رابطۀ انیمیشن تأکید دارند و بیشتر پژوهش

 اند. انۀ کودکان را مدنظر داشتههای پرخاشگرای اند، خشونت و فعالیت پرداخته

تلویزیون و تخیل: یک تحقیق دربارۀ تأثیر رسانه »( در پژوهش خود با عنوان 2001) 9بلتن

که به اثر تلویزیون بر تخیل کودکان پرداخته است، نوع نگاه « 10سازی کودکانبر داستان

را مدنظر قرار داده های تصویری مانند تلویزیون بر تخیل کودکان  دیگری از ارتباط برنامه

 11اندرو تاینر نشاند. وی معتقد است که تلویزیون، تخیل خالق کودکان را فرو می است.

مبحث بسیار « 12کنش، قضاوت و تخیل در تفکر هانا آرنت»( در مقالۀ خود با عنوان 2017)

انا کنند که در نگاه ه آن ها اذعان می کند. مهمی را در باب فاصلۀ واقعیت و تخیل بیان می

سازد که جهان جدیدی را  آرنت، تخیل، کنشگران و بازیگران سیاسی در یک جامعه را قادر می

اما نکتۀ مهمی که وی مطرح  تواند متفاوت از جهان واقعی به نظر برسد. تصور کنند که می

هایی با جهان واقعی را در خود داشته  کند این است که این جهان تخیل شده باید شباهت می

( در باب 2000) 16و پوالسچک 15گری از بین نرود. 14و واقعیت 13تماس میان حقیقت باشد تا

بر این باورند که تخیل کردن چیزی « 17تخیل و حافظه»تخیل کردن در پژوهش خود با عنوان 

تواند منجر به تغییر ذهن شود و مطالعات نشان داده  مغایر با آنچه در واقعیت وجود دارد، می
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کنند  کنند یا یک رخداد مصنوعی را تخیل می در مورد چیزی فکر می است، هنگامی که مردم

در این پژوهش آن ها از  های نادرست ممکن است در ذهن آنها کاشته شود. تمام ذهنیت

 برند.  نام می« 18تورم تخیل»

چه چیزی در یک رؤیا وجود »( در پژوهشی کیفی بر روی کودکان با عنوان 2018) 19وارد

، از آن ها «20ثبات در طرح فضایی رؤیای کودکان های بی ی، ریسک و بخشعناصر طبیع دارد؟

نتایج این  خواسته است که محیط های بازی که دوست دارند را نقاشی کنند و به تصویر بکشند.

کنند و به آنها عالقه  های بازی که کودکان تخیل می ها و محیط پژوهش نشان داده است که بازی

های دوران کودکی وجود  ای حقیقی و در بسیاری از مدارس و مکاندارند با آنچه که در فض

 دارد متفاوت است. 

ها تخیل موضوع محوری بوده است و بیشتر مباحثی که در این  در بسیاری از این پژوهش

آل های کودکان بوده  حوزه مطرح شده، در باب انواع تخیل، تخیل مولد، تورم تخیل و ایده

های فانتزی محور تأکید دارد  اضر بر ارتباط تخیل کودکان و برنامهاما موضوع پژوهش ح است.

به این منظور در ابتدا چارچوب  ایم. و در واقع ما بعد فانتزی را به ابعاد پیشین اضافه کرده

سپس روش  دهیم. مفهومی که براساس آن پژوهش حاضر انجام شده است را شرح می

های پژوهش را ارائه  خواهیم داد و پس از آن یافتهکارگرفته شده در این مقاله را توضیح  به

 خواهیم کرد. 

 نظریه ناهمخوانی خودها

ای را  انجام شده بود نظریه« 22خود»( براساس مطالعاتی که در گذشته در مورد 1987) 21هیگینز

سه دامنۀ اصلی در باب خود وجود دارد: »به عقیدۀ وی،  مطرح کرد. ناهمخوانی خودهابا عنوان 

هایی است که کسی )خودش یا دیگران( اعتقاد دارند  د واقعی؛ که بازنمایی فرد از نگرشخو -1

هایی  ؛ که بازنمایی فرد از نگرش23خود آرمانی -2 که آن شخص واقعاً دارای آن اعتقادات است.

است که کسی )خودش یا دیگران( در حالت آرمانی دوست دارد تا داشته باشد )مانند بازنمایی 

؛ که بازنمایی فرد از 24خود بایسته -3 ید ها، آرزو ها و امیال برای خود(.شخص از ام
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هایی است که کسی )خودش یا دیگران( اعتقاد دارد شخص باید آنها را داشته باشد )مانند  نگرش

 بازنمایی از احساس تکلیف، وظیفه و مسئولیت(.

هر چقدر اندازه و »اینکه:  دست آورد، از جمله نظریۀ ناهمخوانی خودها، نتایج مختلفی را به

کند بیشتر باشد، فرد از  دسترسی به نوع خاصی از اختالفات میان خودهایی که هر فرد تجربه می

این فرضیه در یک سری از  های مختلف رنج خواهد برد. نوعی ناراحتی مرتبط با انواع خود

انی که اندازه یا مطالعات همبستگی و تجربی مورد آزمایش قرار گرفت، نتایج نشان داد زم

های عاطفی رنج  دسترسی بین خود واقعی و خود آرمانی بیشتر بود، افراد بیشتر از افسردگی

اما زمانی که اندازه و دسترسی بین خود واقعی با  بردند )مانند ناامیدی، نارضایتی و ناراحتی(.

قرار بودن و  ند ترس، بیبردند )مان خود بایسته بیشتر بود، افراد بیشتر از پریشانی عاطفی رنج می

  (.1987تنش( )هیگینز، 

 نظریه ژان پياژه و مفاهيم اصلی آن

در  ای که دربارۀ رشد شناختی ارائه شده نظریۀ دانشمند سوئیسی ژان پیاژه است. ترین نظریه مهم

 ادامه بخشی از مفاهیم کلیدی نظریه وی که ارتباط بیشتری با پژوهش ما دارد، ذکر شده است. 

 رشد شناختی در نظریه پياژه مراحل

در این  کند. ترین بخش نظریۀ پیاژه توصیفی است که از مراحل رشد ذهنی انسان ارائه می مهم

با توجه به اینکه  شود. نظریه، رشد ذهنی از تولد تا بزرگسالی به چهار مرحلۀ اصلی تقسیم می

أکید ما بیشتر بر اواخر سال هستند، ت 6-12نمونۀ مورد مطالعه ما در پژوهش حاضر کودکان 

 مرحلۀ دوم و همچنین مرحلۀ سوم و چهارم است. 

در مرحلۀ دوم یا همان مرحلۀ پیش عملیاتی )دو تا هفت سالگی(، جهان کودک دیگر 

 محدود به زمان حال نیست، بلکه هم بود و نبود چیزها و هم حال، گذشته و آینده را درمی یابد.

وار، بازی  تقلید نمونه شود: های گوناگون دیده می ه صورتهمچنین شیوۀ استفاده از عالئم ب

در مرحلۀ  (.80-79: 1392نمایشی، نقاشی، تخیل یا تصاویر درونی و زبان )سیف و همکاران، 
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عملیات عینی )هفت تا یازده سالگی(، کودکان از طریق تفکر برحسب اعمال محسوس و عینی 

در این مرحله  ایج حاصل از آنها اندیشه کنند.توانند دربارۀ امکانات اعمال مختلف و نت می

)سیف،  «بینی کنند و نتایج آنها را از پیش حدس بزنند توانند اعمال را پیش همچنین کودکان می

های  مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی )از یازده تا پانزده سالگی( شامل اندیشه (.87-88: 1397

دیگر، کودک در مرحلۀ عملیات محسوس در به سخن  شود. نوجوان، فرضیات و امکانات می

کند، اما نوجوان در مرحلۀ عملیات صوری در دنیای فرضیات  دنیای واقعی زمان حال زندگی می

بنابراین، نوجوان با تصور دنیایی بهتر از آنچه هست به انتقاد از  کند. و امکانات آینده سیر می

تخیالت بلند پروازانه به استقبال ها و  پردازد و با سری پر از اندیشه وضع موجود می

 (. 92-93: صص 1397رود )سیف،  ها می ماجراجویی

 گفتار درونی

هرگونه گسستی در جریان هموار فعالیت، در حکم محرکی » (50: 1365) 25به عقیدۀ ویگوتسکی

 ای است انتقالی )گذاری( در رود... گفتار خودمدارانه مرحله برای گفتار خودمدارانه به شمار می

همچنین این دو نوع گفتار دالیل  «.حرکت تکاملی از سوی گفتار آوایی به سمت گفتار درونی

ریزی برای کار یا زندگی، کنترل رفتار و عواطف )مثالً داخل ذهن  متعددی دارند: مثل برنامه

گفتار درونی اهمیت بسیاری در  گوید چرا من عصبانی شدم( و یا حل خالقانه یک مشکل. می

وگوی درونی  برای فهم این مسئله که تخیل کودکان آیا منجر به گفت تفکر ما دارد. شکل گیری

کاری استفاده  وگوها برای چهشود یا خیر و درک این مسئله که آنها از این گفت و خالقیت می

اهمیت این نظریه برای پژوهش حاضر در این است که  ایم. کنند از این نظریه استفاده کرده می

ها، و مخصوصا خیالپردازی  های مصرف انیمیشن کننده برخی جنبه ی کودکان تعیینگفتار درون

 هاست.  دربارۀ انیمیشن

 روش شناسی تحقيق

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر نزدیک شدن به یک چارچوب نظری برای استفاده در 

یمه و از روش مصاحبه ن 26های مختلف، از مصاحبه های آتی است، از میان روش پژوهش
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، 28)فلیک« بازسازی نظریۀ شخصی»همچنین این روش برای  استفاده خواهیم کرد. 27استاندارد

در واقع تنها راه کسب اطالعات از آنچه که در ذهن کودکان  ( مناسب است.172: 1396

هایی که بر مشاهده مبتنی هستند  زیرا روش وگو به روش مصاحبه است. گذرد گفت می

به همین دلیل الزم است ابتدا از طریق  رهای ذهنی افراد را آشکار سازند.توانند حاالت و باو نمی

مصاحبه نسبت به حاالت ذهنی نمونۀ مورد مطالعه آگاهی یافت و سپس از طریق مشاهدۀ همراه 

با مشارکت رفتارها و اعمال فیزیکی کودکان را نیز شناخت و این همان کاری است که در این 

 هیم: یعنی تلفیق مصاحبه و مشاهدۀ همراه با مشارکت.پژوهش قصد داریم انجام د

 29سوال ابتدایی آن را از پژوهش سینگر 4سوال است که  10مصاحبه با کودکان شامل 

های  دوستان خیالی و شخصیت»( درپژوهش خود با عنوان 2005( که تایلور و کارسون )1961)

سوال تکمیلی را  6تناسب موضوع خود  ایم و سپس به اند، وام گرفته نیز از آن یاد کرده« 30جعلی

برخی از اطالعات احتماالً پس از مصاحبه با کودکان همچنان ناگفته  ایم. به آن اضافه کرده

آید با مادران آنها  به همین دلیل برای تکمیل کردن اطالعاتی که از کودکان به دست می مانند. می

است کودکان برخی از رفتارهای خود را در  و به این دلیل که ممکن ایم. نیز مصاحبه انجام داده

 گروه یا فضایی دور از محیط خانواده نشان دهند، تصمیم گرفتیم با معلمان نیز مصاحبه کنیم.

های کودکان مانند نقاشی کشیدن در محیط مهدکودک و مدرسه است که  دلیل دیگر نیز فعالیت

« 34زبان نقاشی( »2012، 33و بالند 2018، 32و گلوریا 31هایی که انجام شده )روبین مطابق پژوهش

 عنوان ابزاری برای شناخت حاالت ذهنی و تفکرات مفهومی کودکان شناخته شده است.به

عنوان  تر و دقیق تر، به همچنین در پژوهش حاضر تصمیم گرفتیم تا برای کسب اطالعات تکمیلی

ز نویسندگان این مقاله به همین دلیل یکی ا یک کمک مربی در میدان مورد مطالعه حاضر شویم.

تا از نزدیک بخشی از میدان مورد مطالعه را  عنوان دستیار مربی فعالیت کرد روز به 10به مدت 

 مشاهده کند. 

در پژوهش حاضر مطابق با مسئلۀ پژوهش، باید به افراد مرتبط با نظریۀ پژوهش )کودکانی 

رند(، سن افراد، مکانی که مطالعه در های فانتزی محور باال و پایین قرار دا که در معرض برنامه

 کردیم. ها و مشاهدات باید انجام شوند، دقت می آن انجام بگیرد و مدت زمانی که مصاحبه



 

 

 

 

 115   های فانتزی و تخیل کودکان: یک مطالعه کیفی انیمیشن

  

 

سال متمرکز کنیم. که مطابق نظریات  6-12بنابراین تصمیم گرفتیم تا مطالعه را بر روی کودکان 

 شوند. مختلف، این بازه سنی، سنین کودکی محسوب می

گیری تعداد نمونۀ مناسب برای هر پژوهش است و اینکه  بعدی در امر نمونهمسئلۀ 

( اذعان 230: 1396اشتراوس و کربین ) گیری را ادامه دهد. پژوهشگر تا چه زمانی باید نمونه

ها باید تا زمانی انجام شود که به اشباع نظری  سازی گردآوری داده کنند که در هنگام نظریه می

-61: 1967، 36؛ گلیسر و استراوس124-126: 1978، 35اشباع شوند )گلیسر ها برسیم، و مقوله

های هر گروه  دلیل نیاز برای رسیدن به اشباع نظری در هر گروه، تعداد نمونه به (.111-112، 62

ایم و  و هنگامی که احساس کردیم به اشباع نظری رسیده در پژوهش حاضر متفاوت است.

کند، برای اطمینان باز هم چند  های قبلی اضافه نمی به پاسخ های کودکان نکتۀ جدیدی را پاسخ

 65بر این مبنا، با  نمونه دیگر گرفتیم و سپس انجام مصاحبه در آن گروه را متوقف کردیم.

نفر دیگر را  20نفر آنها را کودکان دختر و  45کودک دختر و پسر مصاحبه انجام دادیم که 

ها و مشاهدات،  دست آمده از مصاحبه های به تحلیل دادههمچنین برای  کودک پسر تشکیل دادند.

( از پیشگامان آن بوده اند استفاده 1967که گلیسر و اشتراوس )« 37نظریۀ زمینه مبنا»از رویکرد 

ای مصاحبه و مشاهده  ها در نظریۀ زمینه منابع داده» 38مطابق نظر استراوس و کربین ایم. کرده

ها و مشاهدات باید ابتدا کدگذاری باز،  دست آمده از مصاحبه های به و داده (273: 1994« )است

ها باید کدگذاری گزینشی را انجام  دست آوردن مقوله کدگذاری محوری و درنهایت برای به

 ایم تا در پایان به یک چارچوب نظری نوین نزدیک شویم. به همین دلیل تالش کرده دهیم.

 هاي پژوهش یافته

کودک پیش دبستانی تا پایۀ ششم دبستان مصاحبه  65پژوهش با  چنانچه ذکر کردیم، در این

تماشای »و « 39هایی با فانتزی باال تماشای برنامه»ابتدا کودکان را در دو گروه  ایم. انجام داده

تماشای »بندی کودکان به دو گروه  مطابق تقسیم بندی کردیم. تقسیم« 1هایی با فانتزی پایین برنامه

 29دختر در گروه اول و  16، «هایی با فانتزی پایین تماشای برنامه»و « زی باالهایی با فانت برنامه

بندی براساس میزان مصرف  الزم به ذکر است که این تقسیم نفر دیگر در گروه دوم قرار گرفتند.
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وسیله کودکان  های فانتزی به ای آنها انجام نشده است بلکه براساس میزان تماشای برنامه رسانه

کنندۀ قوی رسانه بودند  بندی صورت گرفته است؛ چرا که برخی از کودکان مصرف ماین تقسی

کردند، به همین دلیل در همان دستۀ فانتزی  های فانتزی محور را خیلی کم تماشا می ولی برنامه

نکتۀ مهمی که الزم است به آن اشاره کنیم، این است که چگونه تماشای  اند. پایین قرار گرفته

گیری این دو واژه از کتاب  ه انداز گیری شده است؟ اندازه« زیاد»و « کم»و واژۀ کودکان در د

های  ساعت در روز برنامه 3( وام گرفته شده است که کودکانی که باالی 2005سینگر )

اند و کودکانی که زمانی  کنندگان قوی در نظر گرفته شده کنند، مصرف شان را تماشا می موردعالقه

کنندگان کم به  دهند مصرف ها اختصاص می ر یک روز را به تماشای برنامهساعت د 3کمتر از 

ایم  شان را پرسیده به همین دلیل از تمامی کودکان در ابتدا میزان تماشای روزانه آیند. حساب می

شان آن ها را در دو گروه فانتزی محور و غیرفانتزی یا  های موردعالقه و سپس براساس برنامه

 ایم. سیم کردهفانتزی پایین تق

 هاي به دست آمده از کودکان دختر تحليل یافته

 انيميشن موردعالقه

یعنی  ها مطابق آنچه که در بخش نظری پژوهش ذکر شد، صورت گرفت. بندی برنامه تقسیم

و فانتزی  40هایی که فضای غالب آنها سورئال تک مطالعه شدند و برنامه صورت تک ها به برنامه

هایی که دارای فضای تخیلی  و برنامه اند. هایی با فانتزی باال قرار گرفته نامهبوده است در دستۀ بر

هایی با  اند در دستۀ برنامه گرا بوده )پیش از این تفاوت تخیل و فانتزی تشریح شد( یا نسبتاً واقع

 اند.  فانتزی پایین قرار گرفته

 بازي فانتزي یا واقعی

هدف از طرح این پرسش این  عالقۀ کودکان بود.پرسش دوم دربارۀ بازی های فیزیکی مورد 

های  کنند با بازی هایی که کودکان دختر تماشا می ای میان برنامه بود که ببینیم که آیا رابطه

ها مشخص شد که تفاوت در تماشای  براساس تحلیل داده شان وجود دارد یا خیر؟ موردعالقه
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عالقۀ کودکان را نیز ایجاد  های فیزیکی مورد ازیهای با فانتزی باال و پایین، تفاوتی در ب برنامه

های موردعالقۀ خود اشتراکات فراوانی  که غالب کودکان دختر در بازینحویبه کرده است.

های آن  کردند، تقلید از نقش شخصیت های با فانتزی باال تماشا می داشتند اما کودکانی که برنامه

ن بود که هم به تنهایی و هم در جمع دوستانشان انجام شا های موردعالقه ها، یکی از بازی برنامه

 های زیر توجه کنید: به نمونه دادند. می

رم چیزها رو یخ هام میزنم سرم با دست چادر می کنم.من نقش آنا و السا رو بازی می»

 )ترنم، پیش دبستانی(.« الکی کنم. می

دوست  شم.م اون شخصیت میها خودتوی بازی کنم.بیشتر نقش آنا و السا رو بازی می»

 )درسا، کالس چهارم(«. تونستم جاشون باشمدارم واقعاً می

کردند  کردند یا کم تماشا می ها را تماشا نمی سایر کودکان دختری که اصال این برنامه

هایی مثل  بازی شان بیشتر تقلید اعمال واقعی و اشخاص واقعی بود. های موردعالقه بازی

هایی با میزان فعالیت فیزیکی باال، مانند موش و گربه، قایم  ازی و یا بازیب بازی، خاله مامان

 موشک و گرگم به هوا.

سازی  های تقلیدی دو دسته هستند: اول؛ عملیات ذهنی متحرک پیاژه نیز معتقد است بازی

مثالً اینکه دختری  وسیلۀ شناسایی و فعال کردن قوۀ تخیل کودک. سازی به شفاهی و متحرک

های تقلیدی کودکان، حداقل در فرهنگ  دوم؛ اغلب بازی کند که به جای مادرش است. میخیال 

های کودکان  تصاویر ذهنی متحرک در بازی اند. مدرن غربی، از قلمرو فانتزی و تخیل گرفته شده

های  های کودکان، سینما، تلویزیون و بازی ها، کتاب اغلب از جهان خیالی که آنها در داستان

  (.8-10: 2002اند )اریل،  کنند، وام گرفته شده ی مالقات میا رایانه

 وگو پيش از خواب تفکر و گفت

براساس  های شناخت تخیالت کودکان، شناخت افکار آنها پیش از خواب است. یکی از راه

محور بودن ذهن   محور بودن یا تخیل توانیم به واقعیت  شناخت افکار کودکان هنگام خواب می
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دهند پرسیدیم  به همین دلیل از کودکانی که نمونۀ پژوهش حاضر را تشکیل می بریم.کودکان پی ب

 اندیشند؟  و اینکه قبل از خواب به چه چیزهایی می کنند؟ که آیا قبل از خواب با خود صحبت می

نفر با  13های تخیلی محور بودند،  نفری که مصرف کنندۀ برنامه 16نتایج نشان داد که از 

برخی از کودکان بیان  کردند. های خیالی فکر می رواقعی صحبت و به داستانهای غی شخصیت

ای که  گونه برند، به بینند و بسیار لذت می شان را می های موردعالقه کردند که خواب شخصیت

تر قبل از خواب با دوستان  برخی از کودکان سنین پایین دوست ندارند از خواب بیدار شوند.

 کردند.  وگو می ی خود در ذهنشان گفتها خیالی یا با عروسک

های فانتزی فکر  ها و شخصیت های کودکانی که به داستان ای از صحبت در ذیل نمونه

 کردند، آمده است: می

دیدم هی مامانم صدام  همیشه دوست دارم خواب کارتون ببینم. یه بار داشتم خواب کارتون می»

خوابیدم. یه  م بذار بخوابم و دوباره میگفت هی بهش می گفت بیا شام حاضره. کرد می می

دوست  کنن. انیمیشنی هست که یه دختریه توی مغزش یه موجوداتی هستن دارن کنترلش می

ام رو  دوست دارم قیافه دارم خواب اون رو ببینم و اون موجودات بیان توی مغزم کنترلم کنن.

مثالً رفته  د وارد کارتون شدم.یا مثالً خواب دیدم خودم رو کردم سیندرال بع خنده رو کنند.

رقصیدم چرا  بودم داخل قصر بعد مامانم بیدارم کرد بهش گفتم مامان داشتم با پرنسس می

گفتم دارم خواب  بهش می گی؟ گفت پرنسس چیه عزیزم داری چی می مامانم می بیدارم کردی.

 کالس سوم(.)آرتا، « اش دادم. دوباره خوابیدم رفتم اونجا ادامه بینم. سیندرال می

کردند  کردند، یا اصال تماشا نمی های فانتزی محور تماشا می اما کودکانی که کمتر برنامه

همچنین بیشتر کودکان به آینده نزدیک یا دور فکر  وگو با خود نداشتند. ای به گفت عالقه

 برای مثال: کردند. می

کنم. اگر فردا باید  می اگر فرداش امتحان داشته باشم به امتحانم فکر خوب بستگی داره.»

خیلی با  کنم که چه کارهایی باید انجام بدم که به سؤاالت پاسخ بدم. رفتم مدرسه فکر می می

 )آیرا، کالس پنجم(« زنم خودم حرف نمی
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کنم که مثال من واقعاً  ام فکر می های آینده خوابم مثالً فردا امتحان دارم یا به موقعیت وقتی می»

« ام بشه؟ هایی داشته باشم که باعث سربلندی قبول بشم یا موفقیتتونم در دانشگاه  می

 )مهدیه، کالس ششم(

اند  سازند یا داستانی که دیده های خیالی می نفر اذعان کردند که در ذهن خود داستان 2تنها 

الزم به ذکر است که این دو نفر میزان برنامه های فانتزی محوری که تماشا  دهند. را تغییر می

 دند از سایر کودکان این گروه بیشتر بود.کر می

 ترین خواسته کودکان آرمانی

پرسش دیگری که از کودکان دختر پرسیدیم این بود که اگر یک چوب جادویی یا قدرتی 

 داشته باشند که بتوانند کارهای ناممکن را نیز انجام دهند، چه کاری برایشان در اولویت است.

از این روش  تخیل و توانایی صبر کردن در کودکانا عنوان (، نیز در پژوهشی ب1961سینگر )

وی از  برای پی بردن به ذهن فانتزی محور یا واقعی محور کودکان استفاده کرده است.

کودکان پرسیده است که اگر یک مرد جادویی بخواهد آرزوهای شما را برآورده کند، شما چه 

 گویید.  آرزوهایی را به او می

های فانتزی محور را  دهد که تقریبا تمامی کودکانی که برنامه نشان می نتایج پژوهش حاضر

و فقط یک نفر  کنند، در جواب این پرسش به کارهای واقعیت محور اشاره کردند. کم تماشا می

تری داشتند به کارهای شخصی خود  کودکانی که سن پایین به کارهای فانتزی محور اشاره کرد.

دند ولی با افزایش سن مواردی که کودکان بیشتر تمایل داشتند تا در مانند بازی کردن اشاره کر

جهت خوشحال کردن، برطرف کردن نیاز دیگران و اصالحات اجتماعی از آن استفاده کنند، 

به  افزایش یافت ولی همچنان در سنین باالتر نیز خواسته های فردی بر مبنای واقعیت مطرح بود.

 های زیر توجه کنید: نمونه

ام باشم، مثالً با دختر  همیشه پیش خانواده ست دارم همیشه شاد باشم، همیشه بازی کنم.دو»

 )دوریتا، کالس اول(.« عموم بازی کنم

 باید به نفع همۀ مردم ازش استفاده کنیم. نباید از قدرتی که داریم خودخواهانه استفاده کنیم.»

همۀ دنیا رو یخ زده کرده بود  مثالً السا یک قدرتی داشت یخی بود دست خودش هم نبود.
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 اما چون به خودش اعتقاد پیدا کرد و به خودش امید داشت تونست این قدرتش رو مهار کنه.

وقت مریض نشن و داخل دنیا صلح بشه و  ها هیچ کنم آدم اگر من قدرت داشته باشم آرزو می

مثالً فقیرند، دوست  کسایی که یه آرزوهایی دارن مثالً مریضند دوست دارند شفا پیدا کنند یا

 )مهدیه، کالس ششم(.« دارم اونا به آرزوهاشون برسند

کردند در پاسخ به این پرسش، یا  های فانتزی محور را زیاد تماشا می اما کودکانی که برنامه

تنها دو نفر  تنها به کارهای فانتزی اشاره کردند یا ترکیبی از کارهای فانتزی و واقعی را نام بردند.

دبستانی صرفاً به کارهای  کودکان پیش گویان فقط به کارهای واقعی محور اشاره کردند.از پاسخ

فانتزی محور اشاره کردند ولی با افزایش سن کارهای واقعی محور نیز هم نشین کارهای فانتزی 

دست آمد این بود که کودکانی که دوست  نکتۀ قابل توجهی که از تحلیل این سوال به شد.

کردند که هنگامی که در  تشان در راستای کمک به مردم استفاده کنند اذعان میداشتند از قدر

اندیشند، ترکیبی از واقعیت و فانتزی در ذهنشان است، به این معنا  ذهنشان به انجام این امور می

های زیر که  به نمونه دهند. که کارهای خوب را با استفاده از نیروهای جادویی و خیالی انجام می

 ای کودکانی است که صرفاً به انجام امور فانتزی محور عالقه داشتند، توجه کنید:ه پاسخ

تا طوطی از اون مدلی که  800ام  داخل خونه تونم انجام بدم. هرکاری که دلم بخواد می»

های کوچولو  واسه همشون دامن ذارم. عروس هلندی دارم از اون هم می ذارم. خودم دارم می

اگر اسم  کنم خیلی کار. خیلی کارها می سازم. بزرگی برای خودم میقصر  سازم. کوچولو می

 )دینا، کالس پنجم(.« کشه ببرم یکی یکی تا صبح طول می

های کودکان دختری که تمایل به هر دو کار یعنی هم فانتزی  در ذیل چند نمونه از پاسخ

 محور و هم واقعیت محور داشتند، آورده شده است:

توی یه  دادم. های بد نجات می دم این بود که مردم رو از دست آدمکر اولین کاری که می»

کتاب داستان خوندم البته پسرونه است یه ذره که یه خانواده ای بودن قدرت داشتند 

 تونستند مردم رو نجات بدن. تونستند پرواز کنند و کارهای اینجوری انجام بدن، بعد می می

خیلی دوست دارم جادوگر  که نجاتشون بدم. منم دوست دارم قدرت جادویی داشته باشم

 )محدثه، کالس دوم(.« بشم
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تا اتفاقی میفته خیلی اضطراب و عذاب  شم. من خودم به شخصه خیلی نگران مردم می»

رفتم پیش  کردم و می کردم این بود که به بیمارها کمک می اولین کاری که می گیرم. وجدان می

البته تصویری  دادم. د انجام بدن رو براشون انجام میتونن مردم و کارهایی که خودشون نمی

یعنی با داشتن  که در ذهنم از کمک کردن خودم دارم ترکیبی از کارهای واقعی و خیالیه.

 )پارمین، کالس ششم(.« دم ها یا کارهای خیالی این کار را انجام می بعضی قدرت

 تصویر مطلوب خود از نظر کودکان

های رفتاری یا داشتن برخی  تمایل دارند تا از نظر ظاهری، ویژگی ما از کودکان پرسیدیم که

پاسخ های  شان را دوست دارند. شان باشند یا شخصیت فعلی ها متفاوت از شرایط فعلی قدرت

کنند، در  های فانتزی محور تماشا می دهد که کودکانی که بیشتر برنامه دست آمده نشان می به

شان باشند اما با افزایش سن و  شبیه شخصیتهای کارتونی موردعالقهمندند تا  تر عالقه سنین پایین

مند بودند که در کنار شخصیت خودشان یک  سالگی تمامی کودکان این گروه عالقه 8پس از 

تنها دو نفر از کودکان میان سنین  های جادویی را اضافه کنند. های فانتزی و قدرت سری ویژگی

های فانتزی محور بودند تمایل داشتند تا کامالً تغییر  ی برنامهکنندۀ باال سال، که مصرف 12تا  8

 شان درآیند: های فانتزی موردعالقه کنند و به شکل شخصیت

مثالً روی دیوار راه برم، خوشگل باشم،  های دنیا رو داشته باشم. دوست داشتم تمام قدرت»

ها بعد هر گلی  توی چمنهای پاشنه بلند داشته باشم، برم  کفش دامن پرنسسی داشته باشم.

 )دینا، کالس پنجم(. « واااای خدا... منو ببینه زبان باز کنه با من حرف بزنه.

دست آمده  کردند، نتایج به های فانتزی محور را کم تماشا می در خصوص کودکانی که برنامه

د و های فانتزی شون یک تمایل نداشتند تا شبیه شخصیت های آنها نشان داد که هیچ از پاسخ

نفر دوست داشتند که شبیه  2اذعان کردند که همینی که خودشان هستند را دوست دارند و تنها 

دلیل  ها فاتتزی نبودند یا اگر فانتزی بودند به های دیگری شوند که البته این شخصیت شخصیت

های واقعی شخصیت محبوب  دلیل توانایی های فانتزی، موردعالقۀ کودک نبودند بلکه به قدرت

 ودکان بودند.ک
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دوست  دونم ولی دوست ندارم شبیه خودم باشم.نمی ای باشم.خواد شبیه چیز دیگهدلم می»

« خاطر اینکه اون بچه زرنگه مدرسشونه به باشم که توی هری پاتره. 41دارم هرماینی گرنجر

 )لینا، کالس پنجم(.

ونم یه ساعتی یا اینکه بت تالش کنم و چیز بهتری بشم. تر باشم. دوست دارم پیشرفته»

ولی همینجوری خودم رو  کس تا حاال درست نکرده. تری درست کنم که هیچ چیزهای سخت

 )یلدا، کالس سوم(.« دوست دارم

 جهان مطلوب از نظر کودکان

برای تکمیل کردن پرسش قبل که مربوط به عالقۀ کودکان به تغییر یا عدم تغییر خودشان بود، از 

یا تصویر دیگری از دنیای  گونه که هست دوست دارند؟ را همین آنها پرسیدیم که آیا دنیا

 در پاسخ به این پرسش به نتایج جالبی دست یافتیم. شان در ذهن دارند؟ موردعالقه و آرمانی

کنند، عالقه  های فانتزی محور تماشا می فرض پژوهش حاضر این بود که کودکانی که برنامه

البته این فرض در  فانتزی باشد یا ابعادی از آن را دارا باشد.دارند تا دنیا شبیه فضاهای خیالی و 

های فانتزی محور را زیاد  کلی کودکانی که برنامه صورت پاسخ برخی کودکان نشان داده شد اما به

برای  کردند، عالقه به تغییر جهان داشتند اما این تغییرات عموما بر مبنای واقعیت بود. تماشا می

گونه  ایل داشتند تا جهان به شکل دیگری اما بر مبنای واقعیت باشد اینمثال کودکانی که تم

 پاسخ دادند:

« دایناسور هم داشته باشه با کلی گل یک عالمه علف داشته باشه. کلی درخت داشته باشه.»

 )ترنم، پیش دبستانی(.

« اشههمیشه باران بباره و همه جا گل ب ها خوب و خوشحال باشند. آدم همه جا سبز باشه.»

 )پارمیس، کالس دوم(.

به  اما کودکانی نیز بودند که تصویر جهان آرمانی مدنظرشان، کامالً فانتزی محور بود.

 های زیر توجه کنید: پاسخ
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مثالً توی برنامه السا نشون  دوست داشتم دنیا یه شکل دیگه داشته باشه، شبیه السا باشه.»

مدرسه ها همه  م شهرمون شبیه السا باشه.دوست داشت کنه. ده که شهرشون با ما فرق می می

 )درسا، پیش دبستانی(.« بود دوست داشتم کره زمین همه جاش آبی می جادویی باشند.

نفر گروه دوم  29کردند، از  های فانتزی محور را زیاد تماشا می برخالف کودکانی که برنامه

نفر تمایل داشتند  6د و تنها نفر اذعان کردند که دنیا را به همین شکلی که هست دوست دارن 23

به باال  11در واقع نظر کودکان دختر در هر دو گروه از سن  وجود آورند. که تغییری در جهان به

بدین صورت که در هر دو گروه کودکان در  در باب واقعیت محور بودن، تفاوتی را نشان نداد.

اما نتیجۀ این دو  تر سخن گفتند. انتر و با مردمانی مهرب این سن از عالقۀ خود به جهانی پیشرفته

سالگی به باال در هر دو گروه عالقه به  11سؤال در مجموع نشان داد که کودکان دختر از سن 

تغییر جهان با اهداف پیشرفت تکنولوژی و بهبود سالمت و روابط میان مردم دارند، با این 

کنند تصویری که از خودشان  می های فانتزی محور را زیاد تماشا تفاوت که کودکانی که برنامه

برای تغییر جهان در آینده دارند تصویری مرکب از واقعیت و فانتزی )داشتن نیروهای مافوق 

 نگرند.  تر به مسائل پیش رو می بینانه بشری و جادویی( است اما کودکان گروه دوم با نگاهی واقع

 دست آمده از کودکان پسر هاي به تحليل یافته

های کودکی بود که کودکان بیشتر دوست داشتند  ها و برنامه خصوص انیمیشنپرسش اول در 

تماشای »تماشا کنند. و از طریق پاسخ به این پرسش و میزان مصرف کودکان، توانستیم دو گروه 

کودک  20در مجموع با  را از یکدیگر تفکیک کنیم.« فانتزی پایین»و « هایی با فانتزی باال برنامه

 نفر در گروه دوم قرار گرفتند. 12نفر در گروه اول و  8ام دادیم که پسر مصاحبه انج

 بازي هاي فانتزي یا واقعی

هدف از طرح این  های فیزیکی و دیجیتالی موردعالقۀ کودکان بود. پرسش دوم دربارۀ بازی

کنند با  هایی که کودکان پسر تماشا می ای میان برنامه پرسش این بود که ببینیم که آیا رابطه

های  نتایج نشان داد که تمامی کودکانی که برنامه شان وجود دارد یا نه؟ های موردعالقه بازی

های ابرقهرمان  های تقلیدی یعنی تقلید از شخصیت کردند، بازی فانتزی محور را زیاد تماشا می
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فانتزی، های  بر تقلید از شخصیت تنها یک نفر عالوه دادند. شان را انجام می برنامه های موردعالقه

 عنوان نمونه: کرد. به از بازیکنان فوتبال نیز تقلید می

 )سپهر، پیش دبستانی(.« پرم پایین شم از پنجره می مثل بتمن می»

های فوتبال بعد هم مرد عنکبوتی و بقیۀ  اول بازیکن رم. ها می خیلی داخل نقش بازی»

 )بهداد، کالس دوم(.« ها های کارتون شخصیت

های تقلیدی  کردند، به بازی که برنامه های فانتزی محور را کم تماشا می یک از کودکانی هیچ

و تنها یک مورد به بازی تقلیدی براساس واقعیت  های فانتزی اشاره نکردند. براساس شخصیت

های فیزیکی و ورزشی با قاعده مانند:  تمامی کودکان این گروه به بازی )دزد و پلیس( اشاره کرد.

بر  قایم موشک، گرگم به هوا و تفنگ بازی اشاره کردند و دو مورد نیز عالوهفوتبال، والیبال، 

 اشاره کردند. 43و جدول سودوکو 42های باقاعدۀ فکری مانند پازل های ورزشی به بازی بازی

 وگو پيش از خواب تفکر و گفت

ار های شناخت تخیالت کودکان، شناخت افک طورکه پیش از این بیان کردیم، یکی از راه همان

 6کردند،  های فانتزی محور را زیاد تماشا می کودک که برنامه 8از بین  آنها پیش از خواب است.

کنند و مانند  شان فکر می های موردعالقه های خیالی و برنامه نفر اذعان کردند که به شخصیت

ه دست آوردیم، با افزایش سن بعضی از کودکان بیان کردند ک نتایجی که از کودکان دختر به

وگو  دهند ولی غالب کودکان با خود گفت ها را در ذهن خود تغییر می های برنامه داستان

کند تا جایی که از  تنها یکی از کودکان بیان کرد که بسیار با خودش صحبت می کردند. نمی

 های زیر توجه کنید: به نمونه تواند بخوابد. وگوی زیاد نمی گفت

 )سپهر، پیش دبستانی(.« کنم ی جنگی فکر میزنم ولی به چیزا با خودم حرف نمی»

؛ 46یا مثالً بازگشت لوکی 45یا دوباره زنده شدن اولتران 44جویان مثالً قسمت جدید انتقام»

سازم هی تصور  هی می کنم. سازم هی تصور می ها رو توی ذهنم برای خودم هی می این

دم که دیگه خود  ییرش میانقدر تغ کنم. دم و تخیل می خودم داستانش رو تغییر می کنم. می

 )آرمان، کالس چهارم(.« شه عصر اولتران نیست، یک داستان جدید جدید می
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کردند، پیش از خواب به کارهای  اما کودکانی که برنامه های فانتزی محور را کم تماشا می

ودک ک 12از  کردند. شان، امور روزمره، مدرسه و اتفاقاتی که برایشان رخ داده فکر می موردعالقه

کردند و تنها یک نفر اذعان کرد که قبل از خواب به  نفر به آیندۀ دور و نزدیک فکر می 11پسر 

 اندیشد. چیزی نمی

کنم دوست دارم  و فکر می کنم زودتر بیدار بشم که برسم به مدرسه.  با خودم فکر می»

)آرتا، « درسهبخوابم بعد صبح که بیدار شدم یک ساندویچ کره و پنیر هم بخورم زودتر برم م

 پیش دبستانی(.

فکر میکنم فردا حتماً یه  کنم. به چیزای مثبت فکر می کنم. معموالً به روز خوش فردا فکر می»

گوید( فردا هم مثل همون روز  اما بدبختانه )با خنده می گذره. حتماً بهم خوش می روز عالیه.

روز اتفاق افتاده فردا هم چیز خاصی هم پیش نمیاد همون که دی هیچ شه. قبله و هیچی نمی

 )طه، کالس چهارم(.« همونه

نفر از کودکان این گروه اذعان کردند که پیش از خواب با خود  8وگو،  اما در باب گفت

هایی که با خودشان  اما در واقع هنگامی که توضیح بیشتری در مورد صحبت کنند. صحبت می

کنند، و  شان را به خود یادآوری می موردعالقه کنند از آنها خواستم، دریافتم که بیشتر، مسائل می

 وگویی در درونشان صورت بگیرد.  گویند نه اینکه گفت با خود از عالیقشان سخن می

 ترین خواسته کودکان آرمانی

پرسش دیگری که از کودکان پسر پرسیدیم این بود که اگر یک چوب جادویی یا قدرتی داشته 

نتایج  کاری برایشان در اولویت است. را نیز انجام دهند، چهباشند که بتوانند کارهای ناممکن 

های فانتزی محور تماشا  کودکی که برنامه 8ها نشان داد که از میان  دست آمده از پاسخ به

نفر به انجام کارهای فانتزی عالقه داشتند و یک نفر از آنها نیز بیان کرد که پیش  6کردند،  می

و تنها یک نفر از کارهای واقعی  رود. کند می اش را بازی می کسی که نقش فانتزی موردعالقه

 عنوان نمونه: به سواری نام برد. مانند شنا کردن و قایق

 )احمدرضا، پیش دبستانی(.« کردم خودم رو به ماکارانی تبدیل می»
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کردم که خودم اون رو  ای عمداً ایجاد می شدم و خودم یه فاجعه خودم باعث یک اتفاقی می»

 )عرفان، کالس چهارم(. « کنم بعد قهرمان بشم درستش

کردند، تنها یک نفر به کارهای  های فانتزی محور را کم تماشا می کودکی که برنامه 12اما از 

فانتزی محور اشاره کرد که البته خودش نیز اذعان کرد که این کار را در یک برنامۀ کودک دیده 

 است: 

توی یک کارتونی  داشتم.رو در دنیای خودش نگه می یکی کردم.مثالً یکی رو قورباغه می»

 )آرتا، پیش دبستانی(.« دیدم

های این دسته از کودکان در طیفی از  پاسخ های واقعی محور دادند. نفر دیگر پاسخ 11اما 

 های فردی تا عالقه به انجام امور بشردوستانه قرار داشت. خواسته

 تصویر مطلوب خود از نظر کودکان

های رفتاری یا داشتن برخی  کان پرسیدیم که تمایل دارند تا از نظر ظاهری، ویژگیما از کود

ها  پاسخ شان را دوست دارند. شان باشند یا شخصیت فعلی قدرت ها متفاوت از شرایط فعلی

های فانتزی محور، تمایل داشتند تا شبیه  نشان داد که تمامی کودکان تماشاگر برنامه

شان را  های جسمانی هایی از قدرت یا ویژگی شان شوند یا بخش قههای فانتزی موردعال شخصیت

و « قدرت»ها عالقۀ کودکان پسر به داشتن  در واقع ویژگی مشترک تمامی پاسخ داشته باشند.

 به پاسخ های زیر توجه کنید: شدن بود.« قهرمان»

اشم همیشه اگر قدرت بتمن رو داشته ب بتمن رو دوست دارم چون قدرت داره. شبیه بتمن.»

 )سپهر، پبش دبستانی(« شم برنده می

اون اتفاقات برای  بینم دارند، منم داشته باشم. هایی که داخل فیلم ها می دوست داشتم قدرت»

دوست داشتم  مثالً منم بتونم از اون قابلیتم استفاده کنم و کسی را نجات بدهم. من هم بیفته.

بینم دانشمندها  ها می اشم، یا مثالً داخل فیلمساعت بنتن یا قدرت مرد عنکبوتی را داشته ب

های مرد عنکبوتی هم داخل فیلم چیزهای  کنند و دشمن ای اختراع می چیزهای خیلی پیشرفته

 )عرفان، کالس چهارم(.« دوست دارم اونجوری باشم خیلی باحالی دارند.
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اذعان کردند که  نفر 11کردند،  کودکی که برنامه های فانتزی محور را کم تماشا می 12از 

همینی که هستند را دوست دارند و تنها یک نفر از تمایل خود به اینکه به جای یک فوتبالیست 

یک از کودکان از امور فانتزی محور سخن نگفت و تنها یکی از  یعنی هیچ باشد سخن گفت.

ن نیز کرد از خودش راضی است، همچنین به داشتن قدرت های ابر قهرمانا کودکان که بیان می

برخالف دختران که میل به بهتر شدن داشتند، پسران در این گروه از آنچه که  عالقه داشت.

 گونه تغییری سخن نگفتند.  خودشان بودند رضایت داشتند و از تمایل به هیچ

 جهان مطلوب از نظر کودکان

ل که طورکه در بخش مربوط به کودکان دختر بیان کردیم، برای تکمیل کردن پرسش قب همان

مربوط به عالقۀ کودکان به تغییر یا عدم تغییر خودشان بود، از آنها پرسیدیم که آیا دنیا را 

شان در ذهن  گونه که هست دوست دارند یا تصویر دیگری از دنیای موردعالقه و آرمانی همین

 2کند و  نفر تمایل داشتند تا جهان بر مبنای امر فانتزی تغییر 6کودک در گروه اول،  8از  دارند؟

کودک  12همچنین از  نفر دیگر بیان کردند که جهان را به همین شکلی که هست دوست دارند.

نفر  3نفر بیان کردند که دنیا را به همین صورتی که هست دوست دارند و تنها  9گروه دوم، 

ن تغییر مدنظر این دو کودک بر مبنای واقعیت و اصول انسا تمایل داشتند تا جهان تغییر کند.

 دوستانه بود:

هاشون خوبند ولی  االن بعضی همۀ مردم خوب باشند. ای باشه. دوست داشتم شکل دیگه»

 )حسین، پیش دبستانی(.« هاشون خوب نیستند بعضی

 )مهدی، کالس چهارم(.« جنگ نباشه»

هاشون رو در  آشغال روی دیوار چیزی ننویسند. تر باشند. دوست داشتم مردم بافرهنگ»

چرا  بذارند.  هاشون رو داخل کیسه ام به اونها اینه که آشغال من توصیه نند.طبیعت رها نک

کشه یعنی به اندازۀ دو قرن  دویست سال طول می کنند توی طبیعت؟ هاشون رو رها می آشغال

من اصال  شه. یعنی دو نفر آدم صد سال عمر کنند و بمیرند، تازه این نایلون جذب زمین می

های دستی پر سر و صدا رو  ها و بمب رن ترقه سوری می برای چهارشنبهیا مثالً  دوست ندارم.

کنیم تمام تابلوهای کیلومتر نشان  مثالً االن وقتی داریم توی جاده حرکت می کنند. پرتاب می
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 خوب چرا اینجوریه؟ سیاهند بس که چیزی نوشتند روشون یا ترقه پرت کردند سمتشون.

 کالس چهارم(. )طه،« من دوست دارم اینجوری نباشه

 مصاحبه با مادران و معلمان

دست آمده از  های به مصاحبه با مادران را از این جهت انجام دادیم که ضریب خطای داده

برخی از مادران اطالعات تکمیلی را به  تر )پیش دبستانی( را کمینه کنیم. سن کودکان کم

دست آمده از  های به مصاحبهکردند که بسیار در تقویت  های کودکان خود اضافه می مصاحبه

ولی برخی از مادران از امور ذهنی و درونی کودکان خود اطالعات چندانی  کودکان سودمند بود.

ها خود  نداشتند تا جایی که یکی از مادران اذعان کرد که بهترین پاسخگو برای این پرسش

 کودک است.

ند و معلمان کودکان دختر از طرفی معلمان نیز اطالعات چندانی در خصوص کودکان نداشت

اند یا به  آموزان خود صحبت نکرده کردند که تاکنون در باب این مسائل با دانش بیشتر اذعان می

آموزان پسر نیز در این خصوص با  معلمان دانش اند. رفتارهای آنان در این زمینه توجهی نداشته

های تقلیدی  زمینۀ انجام بازیکودکان صحبت نکرده بودند ولی تغییر رفتار کودکان پسر را در 

های فانتزی را درک کرده و فقط برخی از معلمان، آن را عامل منفی تلقی  براساس شخصیت

به همین دلیل مصاحبه با معلمان دادۀ  تر باشد. شود کنترل کودکان سخت کردند که باعث می می

 نوینی را به پژوهش حاضر اضافه نکرد.

 نقاشی کودکان

گفتند  زیرا برخی کودکان می کودکان نتوانستیم به دادۀ علمی دقیقی دست یابیم.در مطالعۀ نقاشی 

کنند.  شان سخت است، به همین دلیل آنها را نقاشی نمی های موردعالقه نقاشی کردن شخصیت

در کنار این گروه از کودکان، کودکانی نیز بودند که عالقۀ بسیاری به کشیدن تصویر قهرمانان 

صورت شمایلی از تصویر واقعی  ی محور داشتند و در دفترشان آنها را حتی بههای فانتز برنامه

 دست نیامد. به همین دلیل در مجموع در این بخش دادۀ معتبری به نقاشی کرده بودند.
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 گيري نتيجه

 تقليد؛ رشد شناختی در فضایی فانتزي

در واقع  است. سازی و توسعۀ شناختی ترین رفتارهای کودک برای برون تقلید یکی از مهم

دهد  های مختلف قرار می صورت نمایشی در موقعیت کودک با تقلید از پیرامون خود، خود را به

های مختلف را  ها در موقعیت تواند درک او از احساسات، عواطف و چالش و همین مسئله می

 های فانتزی محور هستند و اما کودکانی که دائما در معرض تماشای برنامه افزایش دهد.

هنگامی  کنند. دهند، رشد شناختی کمتری را تجربه می های تقلیدی فانتزی محور انجام می بازی

کنند، بیشتر عالقه دارند تا عمل قهرمانان این  های فانتزی محور را تماشا می که کودکان برنامه

کنند که  میهایی را تکرار  در واقع آنها عمل شخصیت های تقلیدی تکرار کنند. ها را با بازی برنامه

دلیل عدم امکان وجودشان در  ها را به در جهان واقعی وجود ندارند و فضای فانتزی آن برنامه

کنند  ( استدالل می1990چنانچه سینگر و سینگر ) کنند. فضای واقعی، به صورت ذهنی تخیل می

اقعیت تواند به وی در تفکیک و تجربۀ کودک از درگیر شدن در بازی تقلیدی واقعیت محور، می

تنها توالی  کند تا نه زیرا توانایی کودکان در ایجاد تغییرات به آنها کمک می از فانتزی کمک کند.

هایی که  کنند را درک کنند بلکه همچنین توالی و نتیجۀ رفتارهایی که خودشان تولید می

شد پس ر کنند. های دیگران هستند یا معطوف به محیط فیزیکی هستند را شناسایی می خواسته

بینی  ها و اتفاقات پیش رو را پیش شود که رفتار دیگران و چالش شناختی در کودک موجب می

شود و ممکن  هایی را درست انجام دهد، دچار اشتباه می بینی کند و اگر کودک نتواند چنین پیش

های تقلیدی فانتزی محور را زیاد  کودکانی که بازی است ناراحتی و اضطراب را تجربه کند.

های تقلیدی واقعیت محور  دهند، توسعۀ شناختی کمتری را نسبت به کودکانی که بازی ام میانج

 کنند.  دهند، تجربه می انجام می

 تماشاي فانتزي؛ افزایش فاصله ميان خود واقعی و خود آرمانی

، کردند های فانتزی محور را زیاد تماشا می چنانچه گفتیم، نتایج نشان داد که کودکانی که برنامه

العادۀ آنان  های خارق های فانتزی محور شوند یا ابعادی از قدرت عالقه داشتند تا شبیه شخصیت
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های فانتزی محور را کم تماشا  اما کودکانی که برنامه های ظاهری آنان را داشته باشند. یا ویژگی

خود به شان راضی بودند و برخی از آنها در سنین باالتر از تمایل  کردند از شخصیت فعلی می

در واقع کودکان در گروه اول فاصلۀ  گفتند. پیشرفت و همچنین بهبود رفتار خود سخن می

بود که کودکان گروه  کردند این درحالی شان را تجربه می بسیاری میان خود واقعی و خود آرمانی

شان همپوشانی بسیاری وجود داشت و با رضایت بیشتری از  دوم میان خود واقعی و خود آرمانی

ای که کودکان در گروه اول در نظر داشتند  بر این، خود آرمانی عالوه گفتند. خودشان سخن می

دلیل فانتزی بودن امکان رسیدن به آن در جهان واقعی وجود نداشت اما برخی از کودکان  به

کردند تا به حالت تعادل برگردند و به همین دلیل  خاطر درک چنین چالشی در خود، تالش می به

شوند یا اینکه یکی از  العاده شدنی می کردند که در آینده برخی از این امور خارق ن میاذعا

 ای از جهان جادو وجود دارد. قبوالند که در گوشه کرد که به خودش می   پاسخگویان اذعان می

زیرا خواستۀ آنان به دلیل  تعادلی در آنان بود. گیری بی این رفتار کودکان به نظر ناشی از شکل

 دم تطابق با مختصات جهان واقعی، شدنی نبود.ع

 رسيدن به جهانی بهتر از طریق فانتزي

سالگی شروع به انتقاد از  11چنانچه پیاژه در مراحل رشد شناختی بیان کرد، کودکان از سنین 

در پژوهش حاضر نیز کودکان  کنند. کنند و آزادانه جهانی بهتر را تصور می وضع موجود می

های فانتزی محور را کم تماشا  ویژه کودکانی که برنامه قبل از یازده سالگی، بهدختر در سنین 

اما  چنان که هست دوست داشتند. کردند، به انتقاد از وضع موجود جهان نپرداختند و آن را آن می

سال در هر دو گروه عالقه به تغییر جهان با  11-12کودکان دختر نمونۀ پژوهش ما در سنین

تکنولوژی و بهبود سالمت و روابط میان مردم داشتند، با این تفاوت که اهداف پیشرفت 

کردند تصویری که از خودشان برای تغییر  های فانتزی محور را زیاد تماشا می کودکانی که برنامه

اما کودکان گروه دوم با نگاهی  جهان در آینده داشتند، تصویری مرکب از واقعیت و فانتزی بود.

های فانتزی محور را زیاد  یعنی کودکانی که برنامه نگریستند. ه مسائل پیش رو میتر ب واقع بینانه
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کردند تصویری که از خودشان در آینده در ذهنشان داشتند تصویر فردی بود که  تماشا می

 ها به حل مشکالت کمک کند.  تواند با کمک این قدرت های ماورایی دارد و می قدرت

 نتزيگفتار درونی با شخصيت هاي فا

کردند، اذعان کردند که پیش از  های فانتزی محور را تماشا می بسیاری از کودکانی که برنامه

کنند و  وگو می کنند و با آنها گفت شان فکر می های فانتزی و موردعالقه خواب به شخصیت

 شان وارد شوند ها به رؤیاهای شبانه برخی از آنها اذعان کردند که دوست دارند تا این شخصیت

در واقع گفتار درونی که به آن اشاره شد،  گفتند. و از برخی تجارب خود در این زمینه سخن می

ریزی، کنترل رفتار و حل خالقانۀ مشکالت انجام شود. در کودکان این امر  تواند برای برنامه می

د های فانتزی معطوف بود و در سنین باالتر کودکان از تخیل خو وگو با شخصیت بیشتر به گفت

]البته ما در پژوهش حاضر  کردند. شان استفاده می های فانتزی موردعالقه برای تغییر در داستان

است که احتماالً کودکان  ایم. این درحالی وگوهای درونی پیش از خواب توجه کرده تنها به گفت

های  نامهاما نیمی از کودکانی که بر کنند[. گفتارهای درونی بیشتری را در طول یک روز تجربه می

کردند و با وجود اینکه  کردند به آیندۀ دور و نزدیک خود فکر می فانتزی محور را کم تماشا می

گوهای آنان معطوف به مسائل  و گوی کمتری از کودکان گروه اول داشتند ولی گفت و تجربۀ گفت

امور  واقعی مانند پرسش از چرایی برخی اتفاقات، یا انگیزه دادن به خود برای موفقیت در

سالگی و در کودکان گروه دوم  10و تفکر در باب آینده در کودکان گروه اول از  مدنظرشان بود.

های فانتزی محور را  دهد که کودکانی که برنامه شد که این مسئله نشان می سالگی آغاز می 7از 

احساس دهد،  پذیری کمتری نسبت به آنچه در جهان واقعی رخ می کنند مسئولیت زیاد تماشا می

کنند در سنین  های فانتزی محور را کم تماشا می کنند. زیرا هنگامی که کودکانی که برنامه می

های  کردند، اما کودکان در گروه مقابل به برنامه تر به مسائل درسی و اتفاقات مهم فکر می پایین

یل پس با توجه به پرسش پژوهش حاضر در خصوص تخ شان توجه داشتند. فانتزی موردعالقه

های فانتزی محور را زیاد  تولیدی و بازتولیدی، باید گفت: تخیل بازتولیدی در کودکانی که برنامه

شود؛ زیرا این گروه از کودکان تنها در خصوص فضای فانتزی  کنند، تقویت می تماشا می
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ن کنند و تمام خالقیت خود را صرف تغییر در داستا اند، تخیل می شان که آن را دیده موردعالقه

کنند و در واقع تخیل آنها معطوف به تکرار تصاویر محدودی است که  های فانتزی می این برنامه

 کنند. در این فضا تماشا می

 تخيل در چارچوب فانتزي

دهد که تخیالت کودکانی که  دست آمده از پژوهش حاضر نشان می طورکلی نتایج به به

یعنی کودکان  دهد. در چارچوب فانتزی رخ می کنند، های فانتزی محور را زیاد تماشا می برنامه

شان در قالب امر فانتزی  کنند، تصاویر ذهنی هنگامی که خود و جهان را در بستر آینده تخیل می

کنند تصویر ذهنی آنها از  گیرد و به همین دلیل هنگامی که به آیندۀ خودشان فکر می شکل می

های  ه این معنا که خود را دارای قدرتخودشان، تصویری مرکب از واقعیت و فانتزی است ب

بینند و از طرفی نگاهشان به جهان نیز در قالب همین چارچوب است و به  العاده می خارق

رسند امکان دارد که در آینده رخ دهند، به  نظرشان بسیاری از اموری که اکنون تخیلی به نظر می

به  عیت کنونی جهان واقعی است.همین دلیل تصویرشان از آیندۀ جهان تصویری دورتر از واق

های فانتزی محور را کم تماشا  دهد که کودکانی که برنامه دست آمده نشان می این ترتیب نتایج به

های فانتزی محور را  شان در چارچوب واقعیت قرار دارد اما کودکانی که برنامه کنند، تخیل می

 کنند. کنند، در چارچوب فانتزی، تخیل می زیاد تماشا می
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