
های پربیننده کودکان انجام یافت. روش های فرهنگی مجموعه انیمیشناین پژوهش، با هدف بررسی مؤلفه
باب اسفنجی، «قسمت مجموعه انیمیشن 15پژوهش، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. جامعه آماری شامل 

ر گرفت. ها مورد تجزیه و تحلیل قراتولید شده توسط کمپانی نیکلودین بود و همه این انیمیشن»شلوار مکعبی
ها، هنجارها، ضدهنجارها، نمادها و هویت دسته های به دست آمده در پنج گروه اصلی شامل: ارزشهمچنین یافته

و های اجتماعی، دینی و اقتصادیبا ارائه و تبیین ارزش»انیمیشنمجموعه «اد که این بندی شد. نتایج نشان د
پذیری مخاطبان نقش داشته، الگوهای رفتاری در برقراری انواع روابط اجتماعی را هنجارهای قانونی در جامعه
ندگان یز در معرض دید بیناحترامی به دیگران و رفتارهای غیراخالقی و غیرقانونی را نمعرفی کرده و خشونت، بی

ها بسیار استفاده شده است. این دهد. همچنین در این کارتون از نمادهای غیرکالمی برای انتقال پیامقرار می
طوری که بیننده در هر جای مجموعه انیمیشن از انواع نمادها در جهانی کردن هویت تمدن غربی بهره گرفته به

هایی مانند ارزش اجتماعی، خشونت، نمادهایکند. مؤلفهامالً ارتباط برقرار میدنیا که باشد با فرهنگ امریکایی ک
ه هنجارها بیشتر بکار رفته و ب» باب اسفنجی، شلوار مکعبی«غیرکالمی و هویت تمدن غربی در مجموعه انیمیشن 

ها و ضدهنجارها کمتر پرداخته شده است.در مقایسه با ارزش

شن، نماد، هنجار، هویتارزش، انیمی
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دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی2
ارشد مدیریت فرهنگیکارشناسی.3
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1
هاي کودکان و ترین و پرتماشاترین برنامههاي انیمیشنی به یکی از محبوبامروزه مجموعه

هاي ههاي نمایش خانگی و گسترش شبکطوري که پیشرفت سیستمنوجوانان تبدیل شده است. به
این هم کرده تا کودکان به دفعاتاي و اینترنت نیز این فرصت را فراتلویزیونی، ویدیویی، ماهواره

ها غدغهها به یکی از درو بررسی و تجزیه و تحلیل محتواي این برنامهها را تماشا کنند. از اینبرنامه
وم ویژه ارتباطات و علهاي مختلف علوم انسانی بههاي کارشناسان و پژوهشگران در حوزهو اولویت

یمیشنی هاي اننجام شده است. کودکان از طریق مجموعهاجتماعی تبدیل و تحقیقاتی در این زمینه ا
آیند در معرض انواعی از محتوا بخصوص محتواي فرهنگی هاي مختلف به نمایش درمیکه به شیوه
ها ها، هنجارها، نمادهاي فرهنگی مانند ارزشگیرند که غالب این محتوا در بستري از مؤلفهقرار می

ا ه). این محتوا که نقش پیام را در سیستم ارتباطات و رسانه1397و هویت انتقال می باید(فهیم،
کند نقش مؤثري در برقراري انواع ارتباط از جمله ارتباطات جهانی و اجتماعی در پی دارد ایفا می

هاي مختلف در ها و قومیتها نفر از ملیتطوري که امروزه میلیون) به1371(معتمدنژاد، کاظم،
ها و محتوایی که توسط هاي انیمیشنی پرطرفدار، مخاطب پیامجموعهسراسر دنیا با دیدن م

گیرند.تولیدکنندگان آن طراحی و ایجاد شده قرار می
ها، اعتقادات، هنجارها و سبک زندگی اي از باورها، ارزشاز سوي دیگر، اگر فرهنگ را مجموعه

ــطهبـدانیم بنـابراین بررســـی محتواي مجموعه   ــنی که به واسـ نفوذ قدرتمند خود هاي انیمیشـ
ــروري به نظر میتأثیرگذاري زیادي در افکار، رفتار و اعتقادات افراد به آید. ویژه کودکان دارند ضـ

ه ها ککند که مخاطبان این برنامههاي فرهنگی مشــخص میبررســی این محتوا از دیدگاه مؤلفه
ــکیـل می       ــتر با چه نوع اغـالـب آنـان را کودکـان و نوجوانـان تشـ ها، هنجارها، رزشدهند بیشـ

ــنـا می       ــدهنجـارهـا، نمـادهـاي فرهنگی و ابعـاد هویتی آشـ ــونـد و با آنها ارتباط برقرار  ضـ شـ
).  1386کنند(فوالدي،می
خیر هاي اهاي انیمیشنی است که در سالیکی از این مجموعه» باب اسـفنجی، شـلوار مکعبی  «
نوجوانان و حتی بزرگساالن به هاي مورد عالقه کودکان و ها و شـخصیت عنوان یکی از برنامهبه

هاي خیالی این مجموعه در ها نفر در دنیا بیننده آن هســتند. شــخصــیتنمایش درآمده و میلیون
ــتان ــوعات اجتماعی و فرهنگی رقم میدنیاي زیرِ دریا داس زنندکه در اینهاي مختلفی را با موض

).12:1393(کاشانیان،پژوهش محتواي این انیمیشن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است



١٢٣...یفرهنگیتابعاد هوییبازنما

عناصر فرهنگی گنجانده شده در این انیمیشن از ابعاد مختلفی قابل واکاوی است. نمادها، پوشش 
ها و در یک ها، احساسات، راه و روش زندگی و آرمانها، نوع ارتباط بین افراد، دیالوگشـخصـیت  

ــتند که جلوه  ــبک زندگی همه جزیی از فرهنگ هس توان به از آنها را میهایی از هر یککالم س
ــادگی و در دنیای کودکانه اما با جزئیات و دقت در این انیمیشــن  ــاهده و جســت س جو وها مش

)1395زاده، کرد(ربی
ــان  ــت که به انس ــغلی را  ها دیکته میاین فرهنگ اس ــند، چه بخورند و چه ش کند که چه بپوش

ــمیم     ید در بازارچه، در انتخاب هـا را به هنگام خر گیریانتخـاب کننـد. فرهنـگ اســـت کـه تصـ
ــکل میبرنامه ــایرین شـ ) و این 64: 1391زاده، دهد (قلیهای تلویزیونی و تعامالت رودرو با سـ

های کنند. آمار و ارزیابیای از این فرهنـگ را بـه کودکان منتقل می  هـا بخش عمـده  انیمیشـــن
یت رجحان نصر کمیت بر کیفهای انیمیشن، به این نکته اشاره دارد که تاکنون عکارشناسی برنامه

ه هنری از سوی سازندگان آثار انیمیشن، تنها ب-داشـته و با نادیده گرفتن بسیاری از مسائل فنی  
ثار با ، تأکید شــده اســت. برای تولید آ»با کیفیت«های انیمیشــن افزایش بودجه برای تولید برنامه

ت ی و تکنیکی در رسیدن به کیفیبر سـرمایه مادی، داشـتن سـرمایه فرهنگی، هنر   کیفیت عالوه
).88:1394باشد (حسنائی و ملکی،مطلوب، بسیار تأثیرگذار می

ها، نظرات مختلفی درباره آنها از مخرب تا براســاس تحقیقات صــورت گرفته بر روی انیمیشــن
اری های بزرگ تجسازی را شرکتهای انیمیشنمفید بودن وجود دارد. برخی کارشناسان، کمپانی

ند که فقط به دنبال ســودآوری و بدون توجه به تبعات فرهنگی محصــوالت خود هســتند و دانمی
ها را عناصری مؤثر در جهت رشد شخصیت کودکان و حتی ایجاد خالقیت و برخی نیز این برنامه

دانند.ای نو در زندگی آنها میدریچه
یشنی امریکایی محصول یک سریال انیم» 1باب اسفنجی شلوار مکعبی«ها، یکی از این انیمیشن

شروع شده و تاکنون ادامه دارد. 1999اسـت که پخش آن از سـال   2محصـول کمپانی نیکلودین 
های کوتاه انیمیشـنی کودکان بوده و دارای طرفداران زیادی است. در  باب اسـفنجی ازجمله فیلم 

جود ی وهای فرهنگبطن این مجموعه انیمیشـنی به ظاهر ساده و طنز آمیز، نکات زیادی از مؤلفه 
ترین غذای دنیا، همبرگر شــود که خوشــمزهدارد. برای مثال در این مجموعه انیمیشــن مطرح می

1. Sponge ob qu
2.
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اي از همان فرهنگ جهانی باب اسـفنجی در رسـتوران آقاي خرچنگ اسـت که درواقع این نشانه   
آورند که این روي می2اســت. براســاس این فرهنگ پیر و جوان در همه دنیا به مک دونالد1مک
: 1391زاده، هاي اعتقادي و ارزشی دارد (قلیسلطه فرهنگی است و تأثیرات عمیقی بر زمینهیک 
ــیون 1993(3). جورج ریتزر 122 ــول می4) در کتـاب خود باعنوان مک دونالدیزاسـ گوید که اصـ

رسـتوران فسـت فود در حال تسـلط بیشتر و بیشتر بر جامعه امریکا و همچنین سایر نقاط جهان    
است.  
دلیل سـادگی و جذابیت خود بسیار سریع و آسان با مخاطبان از هر  هاي انیمیشـن به رنامهاین ب

ــنی ارتباط برقرار می ــتفاده از نمادهاي مختلف در عین  کنند. برنامهگروه س ــنی با اس هاي انیمیش
گذارند و تغییرات فرهنگی را در اَشــکال ویژه کودکان اثر میســادگی بر هویت مخاطبان خود به

هاي جدید فرهنگی، هنجارهاي اجتماعی، کنند. این ارتباط، ارزشر ظریف و ســاده ایجاد میبســیا
ــی از هویت فرهنگی که غالب آنان کودکان  انتقال نمادهاي فرهنگی و تأثیر عمده بر مفاهیم ناش

هاي فرهنگی عبارت اســت از مقاصــد و اهداف مطلوبی که افراد همراه دارد. ارزشهســتند را به
رآورده هاي خود را بوســیله نیازها و خواســتهکنند تا بدینبراي دســتیابی به آنها فعالیت میجامعه 

اي براي رفتار و تنظیم ). همچنین هنجارهاي اجتماعی، مقیاس و قاعده48: 1370سازند (وثوقی، 
ور، پکنند و پیروي نکردن از آن مجازات در پی دارد (رفیعروابط است که اکثریت از آن پیروي می

). نمادهاي فرهنگی نیز مشخصه عناصر فرهنگی است که توسط آنها انتقال معانی و 185: 1381
هایی است که به ). هویت فرهنگی نیز شـامل شـیوه  96: 1380گیرد (طالبی، مفاهیم صـورت می 

ــطه آنها، افراد و گروه ــوند هاي دیگر متمایز میها در روابط اجتماعی خود از افراد و گروهواسـ شـ
).45: 1381، 5جنکینز(

کنند. ها با سرعتی بیش از گذشته تغییر میامروزه در سایه ارتباطات وسیع و گسترده کنونی، فرهنگ
گر با ها وسیله ارتباطی نوین دیوسایل ارتباطی مانند تلویزیون، ماهواره، سینما، کتاب، روزنامه و ده

اید، افکار و عملکردها و در نهایت منجر ها، عقانتقال و اشاعه فرهنگ باعث تأثیر بر روي نگرش
1.
2. MCDonald
3

4.
5. Jenkins
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هاي انیمیشن ). مجموعه105: 1382، 1شوند (اسمیتبه تغییر و تحول در فرهنگ گیرنده ارتباط می
ها عهکنند. این مجمومیءاي ایفاهایی است که در تغییرات فرهنگی نقش عمدهنیز ازجمله برنامه

طوري سنی بزرگساالن را نیز به خود جذب کرده بهبر کودکان بخش بزرگی از گروه امروزه عالوه
ها هستند.توان گفت که کودکان تنها بینندگان این برنامهکه دیگر نمی

حتواي کنند ضروري است که مها در تغییرات فرهنگی ایفاء میلذا با توجه به نقشـی که انیمیشن 
تا مشــخص شــود بیشتر چه نوع هاي فرهنگی مورد بررسـی قرار گیرد ها از نظر مؤلفهاین برنامه

ها به نمایش درآمده و کودکان در معرض چه نوع محتوایی قرار دارند.هایی در این برنامهمؤلفه
هاي فرهنگی مطرح در انیمیشـن باب اسفنجی انجام  منظور تحلیل محتواي مؤلفهاین پژوهش به

ــ فرهنگی و بیشـده اسـت. در این تحقیق سـعی بر این بوده است تا با رویکرد علمی     انه، طرفــ
ها و محتواي انیمیشــن باب اســفنجی مورد بررســی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا بتوان به پیام

برد.کند، بهتر و بیشتر پیویژه کودکان ارائه میبه مخاطبان خود بهمحتوایی که این انیمیشن
.

»هاي هالیوودي با رویکرد تربیتییل انیمیشنتحل«) در پژوهشی باعنوان 1396بشیر و جواهري (
باروش تحلیل محتواي کیفی بر روي شـش انیمیشـن عصر یخبندان، پانداي کونگفوکار، یخ زده،   

مفهوم و ســـه تم کلی 26شـــجاع، راتاتویل و هرکســـی قهرمان اســـت، انجام دادند. مفاهیم در
، تأکید زداییها، تقدسیت در ارزشتوان به نسبترین مفاهیم یافت شده میبندي شد. از مهمدسته

بر جایگاه مهم خانواده، درونی بودن رشد و پیشرفت، لزوم باور به کاري که باید انجام شود، اشاره 
کرد.

هاي فرهنگی ـ اجتماعی شناختی ارزشتحلیل نشانه«) در پژوهشی باعنوان 1395کرد و صمدي (
باروش تحلیل محتواي کمی » 1394-93سیما از سال5هاي خارجی پخش شده ازشبکه کارتون

ــه ارزش خیرخواهی، جهان ــیدند که س ــایر ارزشبه این نتیجه رس ز ها اگرایی و امنیت بیش از س
سیما برجسته شده است.5طریق شبکه 

تی هاي جنسیبازنمایی تغییر کلیشه«) در پژوهشی باعنوان 1395سلیمی کوچی و صادقی قهساره (
ل محتوا به با روش تحلی» و رابطه آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصاديدر پویانمایی باب اسفنجی

ــه  ــیدند که بازنمایی کلیش نی، هاي (واکنش هیجاهاي زنانه در جنس مذکر با مقولهاین نتیجه رس
1.
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ــه های مردانه در جنس مؤنث   ــته به دیگری، پرحرفی و انفعال) بوده و درکلیش ــوبودن، وابس ترس
طورکلی در سطح ، حادثه جویی و فعال بودن) بوده است و به(شـجاعت، خشـونت و پرخاشـگری   

ا گرایی بین کودکان رداری، سودجویی و مصرففردی، خودشـیفتگی و درسطح اجتماعی، سرمایه 
برد.باال می

بررسی انیمیشن باب اسفنجی و تأثیر آن «ای باعنوان ) در مقاله1394شفیعی، منگلی و حجت (
روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، اثرات این انیمیشن برکودکان را با» بر مخاطب کودک ونوجوان

دهد که استفاده توامان از موسیقی ها نشان میدهد و یافتهاز والدین و مربیان مورد سؤال قرار می
شن های اصلی این انیمیهای خیلی خوب و خیلی بد در میان شخصیتو تصـویر و داشتن خصلت 

بر کودکان اثرگذار است.
بررسی ساختاری انیمیشن «) در پژوهشی باعنوان1393فورا، افشار مهاجر و حسینی شکیب (صـ 

اصر با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیدند که عن» تلویزیونی و ارائه الگوی تحلیل متن
ــاختاری متن دراماتیک (فیلمنامه) در انیمیشــن   انیمیشــن در پنج گروه عناصــر بیانی، عناصــر س

، عناصـر سـاختاری طراحی بصری، عناصر ساختاری طراحی صوتی و عناصر ساختاری   تلویزیونی
تدوین، قابل بررسی است.

چه های انسانی درباره آنشـناسـی، مجموعه عقایدی اسـت که افراد یا گروه   ارزش در علم جامعه
های اساسیهای مختلف نمایانگر جنبهب یا بد است؛ از آن برخوردارند. ارزشمطلوب، مناسب، خو

ــت. ارزش ــانی اس ــأت میتنوعات در فرهنگ انس پور، گیرند (رفیعها معموالً از عادت و هنجار نش
1381 :87.(

های فرهنگی مهمی هستند که نقش بسزایی در تعیین محتوای های اجتماعی ازجمله مؤلفهارزش
های انیمیشنی به نمایش های اجتماعی مختلفی در مجموعهای انیمیشنی دارند. ارزشمجموعه ه

های برای کودکان، نمونه» 1آرتور«آید؛ برای مثال در مجموعه تلویزیونی پویانمایی و آموزشی در می
توان مشاهده کرد. داستان این پویانمایی که محصول مشترک امریکا و کانادا فراوانی از آن را می

ت افتد و حول محور زندگی پسر هشاتفاق می» الوود سیتی«است در شهری خیالی در امریکا به نام 
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ر دهد به تصویای که بین آنها رخ میاش و تعامالت روزمرهای به نام آرتور، دوستان و خانوادهساله
ن و همچنیهاها و کتابخانهشود. در این مجموعه تأکید زیادی بر ارزش آموزشی کتابکشیده می

شود. این مجموعه، اغلب تأکید بر مقابله با مسائل اجتماعی روابط با دوستان و اعضای خانواده می
و مسائل مرتبط با سالمت مانند مرگ یک حیوان خانگی، خوانش پریشی (نوعی اختالل مغزی در 

، دارد.گذارندهای رایج و بیماری آلزایمر که بر روی کودکان تأثیر میخواندن)، سرطان

واژه هنجار در زبان فارسی به معنی راه، روش، راه راست، جاده، طرز و قاعده (عمید، فارسی) و 
همچنین در فرهنگ معین به معنی قانون، روش و رفتار آمده است. هنجارها قواعد، قوانین و 

ند کنهای اجتماعی را مشخص میب در محدوده معینی از زمینهرفتارهایی هستند که روش مناس
).50: 1395اند (صالحی امیری، های اجتماعی متکیو بر ارزش

نابع گیرند که یکی از مکودکان و حتی بزرگترها از طرق مختلف هنجارها و باید و نبایدها را فرا می
وب و های خها و رفتار شخصیتیمیشنهاست. آنها با دیدن انآموزشی و الهام بخش آنها انیمیشن

گیرند که چه کارهایی را انجام دهند یا انجام ندهند. هرچند شناسند و یاد میبد، هنجارها را می
ای جای هنجارهای قدیمی و سنتی را برخی هنجارهای جدید نیز توسط همین محصوالت رسانه

ا هبرداری از انیمیشنوارد دامنه بهرهدر برخی م«نویسد:) در این زمینه می1391گیرد. امیدی (می
نوان نمایندگان عها بههای محبوب انیمیشنشود و شخصیتبه بیان مضامین سیاسی نیز کشیده می

شوند تا های جامعه غربی به سراسر جهان اعزام میو مبلغان فرهنگ و سبک زندگی و ارزش
و مطلوب غربی آموزش دهند و شهروندان جهان را از همان سنین کودکی مطابق الگوی واحد 

تربیت کنند. هنجارهایی متناسب با زندگی غرب مانند تعامل افراد غیرهمجنس باهم، پوشش، 
های بیرون از خانواده و رفتارهای جنسی آشکار که در موارد بسیاری با رقص، موسیقی، عشق

»هنجارهای دینی و ملی ما تفاوت و تعارض دارد.
از اند که تولید محصوالت انیمیشنی یکینگی نیز به این نتیجه رسـیده هرچند امروزه مدیران فره

هایی ها برای نهادینه کردن هنجارهای مطلوب جامعه اسـت. برای مثال تولید انیمیشن بهترین راه
ــورت   ــتا ص ــوع وجدان کاری، قوانین راهنمایی و رانندگی و حجاب و عفاف در همین راس با موض

گرفته است.
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د تواننباشند. این امور مینمادها یک سـلسـله امور قراردادی هسـتند که معرف معنایی خاص می   
قرار دادن به نشانه پیروزی)، Vیک شیء (مثالً پرچم)، ژست و عمل (مثالً دو انگشت را به شکل 

ای از دو یاالً آرم جمهوری اسالمی) یا آمیزهرنگ (مثالً لباس سـیاه به هنگام عزاداری)، شکل(مث 
چند عالمت باشند. همچنین حروف و صداها و کلمات نیز ازجمله نمادها هستند. شاید بتوان زبان 

ای کند. صدای ناقوس کلیسا برترین نماد نامید که دنیای ارتباطات انسـانی را تسـهیل می  را مهم
ن اذان برای مسلمانان، نماد وقت ارتباط با مسـیحیان یک نماد اسـت همچنان که صـوت دلنشـی    

خداوند و حضور در نماز جماعت است.
ه طوری کاند بهها بودهبرانگیز در انیمیشننمادها، همواره یکی از موضـوعات مورد توجه و بحث 

ــنی   ــوالت انیمیشـ ــیر درباره انواع نمادهای مثبت و منفی موجود در محصـ هزاران مقـاله و تفسـ
ــنهای بزرکمپانی ــده هرچند به نظر می گ انیمیش ــته و تحلیل ش ــازی نوش ــتر آنها بس ر آید بیش

اند که مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران است. اشکال نامناسب بصری، نمادهایی تأکید داشـته 
نمادهای فراماســونی، نمادهای غیراخالقی، نمادهای شــیطان پرســتی، منجی آینده، جنگ نرم و 

خورد ها به چشم میاردی اسـت که نمادهای آن به وفور در انیمیشـن  صـلح و دوسـتی ازجمله مو  
).30: 1382(رضایی بایندر،

هویت به اقسام مختلف مانند فردی، جمعی، ملی، قومی و دینی تقسیم شده است که هر یک از 
ت. گیری هویت کودکان اثرگذاراسشود و بر شکلح میهای مختلف به وفور به مطرآنها در انیمیشن

د.انای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفتههویت، احساس تعلق به مجموعه
ند هویت فرای«به بررسی مسئله هویت پرداخته و معتقد است: » عصر اطالعات«در کتاب 1کاستلز

های فرهنگی به هم پیوسته از ویژگیایمعنا سازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه
). 85: 1380یابد (کاستلز،هویت سازنده معنا است و معنا حول یک هویت اساسی سامان می» است.

های مادی، زیستی، فرهنگی و ها و عالئم در حوزه مؤلفهای از شاخصهویت اصطالحاً مجموعه
. هویت شوداهلیتی از اهلیت دیگر میروانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، یا

یا های دوام یافته ثابت فردییعنی وجه اختصاصی هر فرد یا گروه. هویت فردی بیانگر خصیصه
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ناختی های گوناگون شباشد و چیزی است که درون شخصیت افراد به واسطه فرایندمشتق از آنها می
سازد و به او تفاوت از دیگران میهایی است که یک فرد را مموجودیت دارد؛ مجموعه ویژگی

ها، هنجارها، نمادها، ها، عقاید، طرز تلقیها شامل ارزشبخشد. این ویژگیفردیتی خاص می
باشد. هویت فردی همان خود است که فرد های خاص یک فرد میاحساسات، تمایالت و آگاهی

یت به معنای تداوم فرد در زمان و پذیرد. بر این اساس هوعنوان بازتابی از زندگی خود میآن را به
مکان است و هویت فردی بازتاب تعبیری است که شخص از آن به عمل آورده است (گیدنز، 

ند شوها جملگی ساخته می). برای ساخت هویت منابع متعددی اثرگذارند چراکه هویت82: 1378
ساز هنگ ازجمله منابع هویتو منابع گوناگونی برای ساختن آنها وجود دارد، زمان، مکان، فضا و فر

ای تر از آن است که بتوان به نتیجهتر و مبهمشوند. اگرچه بحث مکان و فضا پیچیدهمحسوب می
جامع در این باره رسید ولی اهمیت آن برای هویت بسیار روشن و غیرقابل تردید است. یکی از این 

های یتدلیل جذاباست. چراکه بهخصوص در کودکان، رسانهگیری هویت بهمنابع اثرگذار بر شکل
پور کنند (تقیساز را، از رسانه دریافت میای از مفاهیم هویتچندگانه رسانه، کودکان بخش عمده

1دهی به هویت دارد. کوهن). کوهن اعتقاد به نقش زندگی جمعی در شکل26: 1396و حشمتی، 

د ها به آن تعلق دارند تأکیانسانای از جماعات کهبه تنوع در منابع هویت بخش و طیف گسترده
شود، به نظرکند. الگوی کوهن از هویت تنها به مناطق محل اقامت مشترک مردم محدود نمیمی

ای از ای ذهنی، موجب تسهیل کاربرد مدل او در طیف گستردهمی رسد او بر اجماع همچون سازه
های های مبتنی بر منافع مشترک، اجتماعها به آن تعلق دارند تأکید دارد. اجتماعجماعاتی که انسان

های مذهبی و غیره. این جماعات، اجتماعاتی هستند که شخص های شغلی، اجتماعقومی، اجتماع
ها تغییرناپذیر و ابدی ) به عقیده بارث هویت241: 1381تواند به آنها تعلق داشته باشد (کوهن،می

یری او در گین به شدت بر نقش فرد و تصمیمشوند. وی همچننیستند و در گذر زمان دگرگون می
کند که در حقیقت مکمل یا مؤید نظریه بازتابی گیدنز است. مبنای حرف ساخت هویت تأکید می

 در جویند و معموالًهای مختلف مشارکت میهای متفاوتی در فرهنگاو این است که افراد به شیوه
:1385کنند (عاملی، شدت و ضعف شرکت میهر زمان در چندین عامل گفتمانی و با درجاتی از 

35.(
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اعی کند. هویت اجتمبندي اجتماعی افراد براي آنها هویت اجتماعی ایجاد میبه نظر تاجفل دسته
ت. سازي شده اساي از خودانگاره شخص که مبتنی بر عضویت گروهی است مفهومعنوان جنبهبه

هاي است براساس برخی از عضویتبه این معنا که هویت اجتماعی تعریف شخص از خودش
گروهی اجتماعی و توام است با مالحظات ارزشی و احساسی مقارن با آن تعریف. بنابر نظر تاجفل 
هویت اجتماعی آگاهی فرد از تعلق به یک گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت این عضویت 

.گیرندابل با دیگران شکل میها در کنش متقسازي شده است. از نظر گافمن هویتبراي فرد مفهوم
هاي متقابلی که در رفتارهاي عادي و هرهاي متقابل معمولی مانند کنشگونه کنشاین،بنابراین

اهمیت نیست و بر عکس اهمیت حیاتی در کمک به مردم براي دهد به هیچ وجه بیروزه رخ می
).48:1396پور و حشمتی،ابراز هویت شان دارد (تقی

از اخود ر» خویشتن«کند و معتقد است هر فرد هویت یا یت اجتماعی را مطرح میمید نظریه هو
یافته اجتماعی یا گروهی هاي سازمانهاي فردي دیگران در قالب نگرشدهی نگرشطریق سازمان

ند بازتاب کسازد و احساسی که خود پیدا میدهد. به بیان دیگر تصویري که فرد از خود میشکل می
).223: 1387ه دیگران نسبت به او دارند (گودرزي، نگرشی است ک

ها، گوید: شیوه مشترک در نحوه تفکر (ارزش) به هویت جمعی اشاره دارد و می2000وود وارد (
اعتقادات، هنجارها، نمادها، رویکردها)، احساسات و تمایات یک گروه که نوعی احساس تعهد و 

ود و نتیجه هویت جمعی احساس پایبندي، دلبستگی و انگیزد. وجتکلیف درمورد آن گروه را بر می
ت و هاستعهد به اجتماع و گروه است. مقصود از پایبندي، اعتقاد و دلبستگی به هنجارها و ارزش

ها و هنجارها در گروه مربوط است.مقصود از تعهد نیز، مشارکت در جهت توسعه و تثبیت ارزش
ثابت هاي دوام یافته: هویت فردي بیانگر خصیصهنویسدگیدنز به هویت فردي توجه کرده و می

باشد و چیزي است که درون شخصیت افراد به واسطه فرایندهاي گوناگون فردي یا مشتق از آنها می
سازد وهایی است که یک فرد را متفاوت از دیگران میشناختی موجودیت دارد؛ مجموعه ویژگی

ها، هنجارها، نمادها، ها، عقاید، طرز تلقیمل ارزشها شابخشد. این ویژگیبه او فردیتی خاص می
است که » خود«باشد. هویت فردي همان هاي خاص یک فرد میاحساسات، تمایالت و آگاهی

).125:1378پذیرد (گیدنز، عنوان بازتابی از زندگی خود میفرد آن را به
لی داستان یعنی امریکا، شـخصـیت اص  2005محصـول  » 1تارزان«ها مانند در برخی انیمیشـن 

گردد. بـدون شـــک معانی و  تـارزان بـه دنبـال هویـت واقعی خود و معنـاي واقعی خـانواده می      
1.
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ــن ارائه میهویت ــود، در ادراک و دریافت بینندگان آن بههایی که در این انیمیش ان ویژه کودکش
افتن ینقش بسـزایی دارد. برای مثال، در انیمیشـن رنگو شخصیت اصلی آن یعنی رنگو به دنبال  

هایی ــــ گاه مبهم و گاه واضح ــــ به هویت و حقیقت خویشتن است. در چند جای داستان اشاره
همرنگ جماعت شــدن و تقلید به میان آمده اســت. دلیل اصــلی میل به تقلید در رنگو میل به   

تقلیدبینیم که از راه رفتن دیگرانمقبولیت و محبوبیت بین دیگران اســـت و در جایی از فیلم می
ا کنند یا در خیال، خود رکند. بســیاری ازکودکان خودشــان را شــبیه به قهرمانان انیمیشــن میمی

توانند بازیگر، فوتبالیسـت، خواننده حتی شـخصیتی از یک   ها میگذارند. این قهرمانجای آنها می
).1391:2بازی یا انیمیشن باشند (کریمی، 

فتارها ها و ری جمعی در زندگی روزانه شهروندان، محدود به تقویت یا تغییر نگرشهاتأثیر رسـانه 
ها و الگوهای رفتاری شود که از آن به آثار ها، نگرشتواند منجر به کسب ارزشنیسـت، بلکه می 

ــانه  ــانهکنند. یکی از نظریهها تعبیر میاجتمـاعی رسـ ه ها، نظریهای مربوط به آثار اجتماعی رسـ
ها بیشــتر آنچه را که برای اســت. براســاس این نظریه، انســان1اجتماعی آلبرت باندورا یادگیری

عمده گیرند، بلکهراهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند تنها از تجربه و مشـاهده مستقیم یاد نمی 
: 1380، 2شود (مک کوایلهای جمعی آموخته میویژه از طریق رسانهطور غیرمسـتقیم و به آنها به

ق ای، تشــوی). از نظر آلبرت باندورا مفاهیم اولیه یادگیری اجتماعی شــامل، یادگیری مشــاهده45
سازی است. از نظر وی مراحل یادگیری شامل، توجه، به یادسپاری، بازسازی درونی و فرایند مدل

ای در یادگیری اجتماعی کودکان دارند.ها سهم عمدهو انگیزه است. به نظر وی رسانه

منتشر شد، تاریخ تحول جامعه انسانی را به 1950که در سال » انبوه تنها«دیوید رایزمن در کتاب 
ره گردد. این سه دوکند که بر اثر گذشت زمان هر یک جایگزین دیگری میسـه دوره تقسیم می 

ــنت راهبر، جامعه فردگرایی یا خردر  ــتانی یا س ــامل، جامعه باس ــرفش گرایی یا اهبر و جامعه مص
باشـد. رایزمن معتقد است که در حال حاضر، جوامع صنعتی به سوی  دگرراهبر (رسـانه راهبر) می 

ــوم که بر دورهجامعه ــادی و زمینهای از نوع س ای از وفور انطباق دارد و همچنین ای از رفاه اقتص

1.
2.
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یزمن این دوره را متقارن با ظهور ها حضـور فعالی در زندگی بشری دارند، رهسپار است. را رسـانه 
های آموزش و پرورش و داند. به نظر او انســان دگرراهبر دیگر تحت تأثیر شــیوهارتباط جمعی می

های دوستی، همکاران و ها نیسـت، بلکه شـخصـیت فرد تحت تأثیر دیگران شـامل گروه    خانواده
ــاالن، نقش می ــانهمعهگویـد: درکنار همه عوامل جا پـذیرد. رایزمن می همسـ ها نقش پذیری رسـ

ای در پرکردن اوقات فراغت دارند و آنها معلمان خصــوصــی فرزندان ما هســتند و بخش   عمده
کنند.ها را از رسانه دریافت میای از هنجاره، قواعد اجتماعی و ارزشعمده

ین اگوید: تمامی افراد درکند. رایزمن میوسایل ارتباط جمعی این نقش را تکمیل و تقویت می
ــتراک دارند و آن هم نوع و نحوه نگرش ذهنی ــان در ارتباط با همنوعان دوران در یک چیز اش ش

گیرد. انسان دگرراهبر برای یافتن هویت خود به تأیید دیگران نیاز دارد به همین شـان شـکل می  
اط تبکند تا با دیگران همرنگ شــود. وســایل اراندازد و تالش میها میدلیل خود را به دامن توده

).88:1389، زادهیافتد (مهدجمعی در جهت همسان کردن رفتارها بکار می

ــتمن، در کتاب معروف خود به نام نابودی کودکی (  کند که ) این نظر را مطرح می1982نیـل پسـ
ه نتلویزیون با از میان برداشـتن مرز بین آگاهی کودکان و بزرگسـاالن از یک سـو خصلت کودکا   

ــاالن میکودکان را کاهش می ــوی دیگر از بلوغ فکری و فرهنگی بزرگسـ کاهد. به دهد و از سـ
پیوندد و اطالعات و تصـــاویری در گمان او تلویزیون دنیای کودکان و بزرگســـاالن را به هم می

ی ردهد که روزگاری تنها در اختیار بزرگساالن بود. وی دربارۀ رسانه و فناواختیار کودکان قرار می
ت کرد. نخسهای حاصـل از فناوری و رسـانه پنج مؤلفه مشـخص می   برای دگرگونیبدبین بود و

تر باشــد بهای آن بیشترپردازد. هرچه فناوری عظیماینکه انسـان همواره برای فناوری بهایی می 
رند اها ســعی داند و برندهاسـت. دوم اینکه در رابطه با فناوری همیشـه برخی برنده و برخی بازنده  

ها را متقاعد کنند که واقعاً برنده هستند. سوم اینکه در هر فناوری بزرگ یک پیش داوری و بازنده
رای داوری و گرایش نهفته بتعصـب اجتماعی سیاسی یا معرفت شناسانه وجود دارد. گاه این پیش 

بود اما بسـیار سـودمند اسـت، اما گاه نیز چنین نیسـت. برای مثال صنعت چاپ سنت شفاهی را ن    
ــاید زندگی  ــا را از بین برد، تلویزیون کالم را خوار و خفیف کرد و کامپیوتر شـ کرد، تلگراف فضـ
ــعیف کند. چهارم اینکه تغییر و دگرگونی حاصـــل از فناوری یک تغییر افزودنی  اجتماعی را تضـ

ه نجم اینکدهد و پشـناختی است به این معنی که هر چیزی را تغییر می نیسـت، بلکه تغییری بوم 
ای بدل شـود یعنی به صورت بخشی از نظم و  فناوری متمایل به آن اسـت که به امری اسـطوره  
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رو مسـتعد آن اسـت که بیش از اندازه الزم زندگی انسان را تحت   نظام طبیعی اشـیا درآید، از این 
طور ای از این خطرات متوجه کودکان است و رسانه بهنظر وی سهم عمدهکنترل خود درآورد. به

).210:1381دهد (پستمن، دفمند زندگی کودکان را تغییر میه

گویند. پذیری میتطابق یا همنوایی عمیق فرد با هنجارها و موازین فرهنگی جامعه دیگر را فرهنگ
ها ین گروهبگیرد که بر اثر تماس مستقیم و غیرمستقیمهایی نشأت میپذیری از رواج پدیدهفرهنگ

). 99: 1381االمینی، آید (روحهای مختلف به وجود میهای دیگر از فرهنگیا افراد با افراد و گروه
تند. سازی امریکا هسهای بزرگ انیمیشنبرای مثال کودکان، بینندگان عمده محصوالت کمپانی

های جذاب و ها و هنجارهای امریکایی را با زرق و برقهایی که زندگی، ارزشانیمیشن
ن به کند و کودکاهای مخاطب پسند به کودکان سراسر دنیا از غرب تا شرق منتقل میشخصیت

پذیرند.واسطه منفعل بودن به راحتی آنها را دریافت کرده و می

است زندگی )، ما در جامعه مک دونالدی شده که معرف مدرنیته 1384(2طبق دیدگاه جرج ریتزر
کنیم. او اصطالح مک دونالدی شدن را برای اشاره به فرایندی ابداع کرده است که در آن اصول می

هایی از جامعه امریکا و نیز بر بقیه جهان مسلط های غذای فوری به تدریج بر بخشرستوران
ند ولی اها هنوز مهمگوید اگرچه امروز دیوان ساالریشود. نظریه مک دونالدی شدن میمی

های غذای فوری است. این سرمشق نه تنها مظهر سرمشق بهتری از فرایند عقالنی شدن، رستوران
عقالنیت صوری است بلکه موفقیت آن منجر به این شده است که به الگویی مبدل شود که نه 

کنند. دها و نهادهای فراگیر دیگر نیز از آن تقلیتنها انواع کسب و کارها، بلکه بسیاری از سازمان
ــاره به چهار چهره فرهنگ جهانی، فرهنگ جهانی مک را یکی 3در همین رابطه پیتر برگر با اش

ــیقی امریکایی، زیر پیراهنها میاز این چهره ــریالداند. او موس های تلویزیونی و های منقوش، س
ــینمایی امریکاییفیلم ــر این فرهنگ میهای س پیر و جوان در همه «گوید: داند و میرا از عناص

1.
2. 
3.
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آورند. این یک سـلطه فرهنگی است که البته انتقادگرایان  جهان به مک دونالد امریکایی روی می
فقط برند و معتقدند که این مسألهعنوان امپراتوری یا امپریالیسم فرهنگی نام میاز این مسـأله به 

های اعتقادی و ارزشی داشته باشد. تواند بر زمینهسـت و تأثیرات عمیق می یک مسـأله ظاهری نی 
ــدای بلند و ریتمیک و حرکت   ــت که با ص ــیقی راک فقط در این نیس های مثالً علت جاذبه موس

های فرهنگی را به همراه دارد مانند رها خطرناک همراه است بلکه همزمان میزان زیادی از ارزش
).184:1389زاده، (قلی.هرگونه پایبندی سنتیبودن، آزادی جنسی و نفی

4
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضـوع و اهداف اصلی آن از نوع کیفی است که از بین  

ــده اســـت. مقولـه    روش هـایی که  هـای مختلف تحقیق کیفی، روش تحلیـل محتوا انتخـاب شـ
تواند اسـتقرایی، قیاسی یا ترکیبی از هر دو  پژوهشـگران در یک تحلیل محتوا اسـتفاده کرده، می  

ــلی این تحقیق مبنی بر    ــده از تحلیل محتوا و هدف اص ــد. با توجه به رویکردهای تعریف ش باش
های انیمیشن، رویکرد قیاسی برای تحقیق های فرهنگی در مجموعهشـناسـایی و بررسـی مؤلفه   

رو انتخاب شده است.پیش
ق های فرهنگی مد نظر محقدر ابتدا تعریف مشخصی از مؤلفهدر این پژوهش، با توجه به اینکه

بوده و تصـمیم به بررسـی درباره چگونگی وجود آن در مجموعه انیمیشــن باب اســفنجی، شلوار   
های مکعبی گرفته شـده است. بنابراین، روش تحقیق کیفی قیاسی انتخاب شد تا معیارها و مؤلفه 

ش تحقیق به دست آمده و قواعد کدگذاری از آنها فرهنگی تعریف شـده از پیشـینه نظری و پرس  
استخراج شود.

در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی براسـاس تعریف فیلیپ استون استفاده شده، که به  
یل در کند. واحد تحلشکل عینی و براساس قواعد معین، مشخصاتی ویژه از یک پیام را کشف می

سفنجی، شلوارمکعبی است و چون واحد تحلیل باید به این پژوهش هر قسـمت از انیمیشـن باب ا  
15ای برای واحد معنا در فرایند تحلیل در نظر گرفته شــود، تعداد منزله زمینهای باشــدکه بهاندازه

ای قسـمت از آن انتخاب شده است. واحد معنا، مجموعه مفاهیم استخراج شده است،که مجموعه 
ته ارتباطی از معانی مشـابه و یکسان در آنها شناسایی کرد را  توانسـ ها را که میاز واژگان یا جمله
دهد. واحد معنا به تلخیص و فشــردگی موارد اســتخراج شــده پرداخته و نهایتاً   کنار هم قرار می

بندی نهایی انجام شـده است. در تحقیقات کیفی قابلیت اعتبار، اعتماد و انتقال  سـازی و تم مقوله
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ــبیه پایایی و روای ی دارد. در این پژوهش جهت اطمینان از قابلیت اعتبار، در هر مرحله مفهومی ش
نفر از اساتید رشته فرهنگ و رسانه رسید و نظرات آنها 10ها به رویت جمالت اصـلی، مقوله وتم 

جهت اصالح نتایج اعمال شد.
ا هاي اصـلی شـامل ارزش، هنجار، هویت، نماد و ضدهنجار هر بعد ب  همچنین با توجه به قیاس

ــاتید نمایش داده شــد. جهت اطمینان از اعتماد و پایایی، مشــاهده   بخشــی از انیمیشــن براي اس
سازي در چند مقطع زمانی توسط پژوهشگر دوباره انجام شد. پس انیمیشـن، ثبت جمالت و مقوله 

سال نمایش داده شد و سؤاالت 12تا 7سال و 7تا 3قسمت از انیمیشن، در گروه سنی 15از آن 
ها با متن انیمیشــن توســط مندي در راســتاي اطمینان از مناســب بودن و مرتبط بودن مقولههدف

پژوهشگر از کودکان پرسیده شد. 
باب اسفنجی، شلوار «انیمیشن از مجموعه انیمیشن 15رو، تعداد در حوزه پژوهش تحقیق پیش

دقیقه و موضوعات 14تا 12ها هرکدام داراي مدت زمان حدود این انیمیشنتحلیل شـد. » مکعبی
مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصـادي است که براي آشنایی بیشتر با حوزه این پژوهش، عنوان  

ــده اســت: روز ولنتاین، میانیمیشــن ــغالها در زیر آورده ش ــکه بگذري؟ آش هاي توانی از یک س
ت خواهم اعتصــاب کنم، شــکار عروس دریایی، بازنده صــورتی بزرگ، شــکالخرچنگ، کاغذ، می
روي کوچولو، هـا، فرمول همبرگر، پیاده کنم فقط یـک گـاز، گروه پر از احمق  آجیلی، خواهش می

قســمت از این 15، بیماري حباب و کلمه زشــت. در این پژوهش 5مرمیدمن و پســر صــدفی  
ا، هصـورت هدفمند انتخاب و ذخیره شـد. سپس محتواي آنها شامل مکالمه  مجموعه انیمیشـن به 

ها بر روي کاغذ آورده شـده است. این محتوا پس از چندین مرحله مطالعه و تجزیه  رفتارها و نماد
و تحلیل در جدولی در سه ستون نمونه، مفهوم و تم درج شد.
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قسمت بررسی 15هاي موجود در نشان داده شده است ارزش1طور که در جدول شمارههمان
هاي هاي اجتماعی، ارزششده مجموعه انیمیشن باب اسفنجی، شلوار مکعبی به سه دسته ارزش

اند.هاي اقتصادي تقسیم شدهدینی و ارزش

ارزش 
اجتماعی

خوشحالی/ کمک کردن/ تشکر کردن/ محبت کردن/ سالم کردن/ دوستی/ عشق و عالقه به غذا (همبرگر)/ 
احساس مسئولیت/ امید دادن/ عشق و عالقه به کار/ اتحاد داشتن/ اهمیت دادن به محیط زیست و حیات 

د و قول/ عذرخواهی کردن/ با ادب بودن/ صبر کردن/ تشویق وحش/ ابراز همدردي/ حق خواهی/ وفا به عه
کردن/ عدالت خواهی/ تحسین کردن/ مبارزه با ظلم/ پشتکار داشتن/ اهمیت دادن به مشتري/ قول دادن/ 
تالش براي موفقیت/ جایزه دادن/ الگوبرداري از افراد موفق/ کار گروهی و مشارکت/ توجه به حیوانات 

ارفرما/ توجه کردن به دیگران/ احوال پرسی/ امید داشتن/ وقت بخیر گفتن/ میل خانگی/ حرف شنوي از ک
به زیبایی/ صداقت داشتن/ به فکر دوست خود بودن/ مبارزه با متجاوزان/ خوشحال کردن دیگران/ 

زور پول ندادن/ احترام کارفرما به ریزي/ بهانداز کردن/ امانتداري/ مطالعه کردن/ برنامهخودباوري/ پس
کارگر/ دوست داشتن/ پرداخت بدهی/ احساس آرامش با خوردن غذا/ آزاد کردن/ موفقیت/ دلسوزي کردن/ 
نظم و ترتیب/ جلوگیري از اختالف بین مردم/ ایجاد آرامش/ پیروي گروه از رهبر/ سکوت براي احترام به 

/ اهمیت دادن به محیط ها/ دوري از تنبلی/ مهربانی کردن/ حق مردم را پس دادن/ عیادت از بیمارمرده
خانوادگی/ آگاهی دادن/ دست دادن براي قول و قرار/ دست دادن براي آشتی کردن/ ازدواج

هاي ارزش
اعتقاد به خدا/ صبر کردن/ وفا به عهد و قول/ قول دادن/ توبه کردن/ درخواست آمرزشدینی

ارزش 
ي از کارفرما/ کارآفرینی/ اشتغالعشق و عالقه به کار/ اهمیت دادن به مشتري/ حرف شنواقتصادي

ها به خود هاي اجتماعی، بیشــترین ســهم را بین ارزش با توجه به جدول به دســت آمده، ارزش
وري طخورد بهها بیشتر در روابط اجتماعی و بین افراد به چشم میاختصاص داده است. این ارزش
مانند خوشـــحالی، احترام گذاشـــتن به هاي گوناگونی توان در زمینهکه انواع مختلفی از آن را می

خواهی، عشـق به غذا، دوستی و ... مالحظه  دیگران، کمک کردن، عشـق و عالقه به کار، عدالت 
کرد.

ــحال بودن بین ارزش  ــحالی و خوش ــیار پررنگ میارزش اجتماعی خوش ــد که هاي دیگر بس باش
عالقه به غذا که در گویاي وجود فضـاي شـاد و سرزنده در این مجموعه انیمیشن است. عشق و  



١٣٧...یفرهنگیتابعاد هوییبازنما

طوري هخورد بوفور در این انیمیشن به چشم میاین مجموعه انیمیشن، غذاي همبرگر است نیز به
شود. که دوست داشتن این غذا یک ارزش و امر مطلوب و مطلق محسوب می

قسـمت بررسی شده  15نشـان داده شـده اسـت هنجارهاي موجود در    2طور که در جدول مانه
ران، آمیز، احترام گذاشتن به دیگمجموعه انیمیشن باب اسفنجی، شامل رفتار قانونی، رفتار محبت

مجازات متخلفین، احترام به آداب و رسوم، اعمال قانون و رعایت شرایط دیگران است.

حقوق کارکنان را پرداخت کردن/ آدامس و آشغال را داخل سطل انداختن/ رعایت قوانین کار/ رفتار قانونی
رعایت بهداشت در رستورانمالکیت معنوي/ رعایت قواعد و مقررات/ در صف ایستادن/ 

هدیه دادن/ دادن قلب در روز ولنتاین براي ابراز عالقه/ هدیه درست کردنآمیزرفتار محبت
احترام گذاشتن به 

تعارف کردن/ اداي احترام به مردهدیگران

دار شدن از همسر مشروع/ آراستگی در محیط شرکت در مراسم ترحیم/ ازدواج در کلیسا/ بچهاحترام به آداب و رسوم
کار

جریمه کردن/ مجازات تقلید از فرمول همبرگرت متخلفینمجازا

دادن قلب کوچک به پالنگتون که موجودي ریز استرعایت شرایط دیگران

قطع برق به دلیل نپرداختن قبضاعمال قانون

5-3.
:موعه انیمیشن شاملبراسـاس نتایج حاصـل از این تحقیق، ضدهنجارهاي ارائه شده در این مج  

احترامی به دیگران، رفتار غیراخالقی، رفتار غیرقانونی، رفتار خالف شئونات، رفتار بر خشـونت، بی 
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پذیري، بر خالف ارزش مذهبی و توجهی به احســاســات دیگران، عدم مســئولیتخالف آداب، بی
توجهی به دیگران است.بی

خشونت

کوبیدن قلب روي زمین/حمله کردن/شالق زدن/عصبانی شدن/پرتاب کردن/پاره کردن لباس، 
قلب و نقاشی/مردم را دنبال کردن/ تکه تکه و جدا شدن اعضاي بدن/لگدمال کردن/فریاد 

ر داشتن/نفرین کردن براي مرگ/دعوا کردن/روي میز کشیدن/نیش زدن/با چکش به سر زدن/تنف
کوبیدن/تهدید کردن/خشن بودن/منفجر کردن/کتک کاري

احترامی به بی
حرمتی به جنازه/آروغ زدن/ادا در آوردن/تأخیر داشتنتوهین کردن/بیدیگران

رفتار غیراخالقی
خر ندن دیگران/تمسدروغ گفتن/سوء استفاده از محبت دیگران/کمک نکردن به کودکان/ترسا

کردن/گول زدن/اغراق کردن/داخل خانه دیگران را دید زدن/فضولی کردن/بکار بردن کلمات 
زشت/خبرچینی کردن/بدون اجازه پول برداشتن

رفتار غیرقانونی

هدیه گرفتن حین رانندگی/بیرون کردن دیگران از کارناوال/قانون ظالمانه و غیرمجاز/تهمت 
فروشی/کالهبرداري/سوءاستفاده از غفلت مشتري/پس گرفتن ادن/گرانزدن/گدایی کردن/فریب د

کاالي فروخته شده/نبش قبر/داللی عتیقه/اخراج کردن کارکنان بدون دلیل/سوء استفاده براي پول 
در آوردن/شکار بیش از حد/نابودي حیات وحش/حقوق ندادن/پولدار شدن با دروغ گفتن/دزدي 

ه در جایی غیر از مکان مخصوص/تغییر قیافه دادن/ورود کردن/کثیف کردن شهر/نصب اطالعی
ها/جنایت در شهر/ سرقت بانک/عدم اجازه به ملک دیگران/عدم رعایت حق تقدم/سوزاندن خانهبی

ارائه امکانات مناسب به مشتریان/خود درمانی بدون مراجعه به پزشک واقعی

برهنه شدن/درآوردن شلوار/ابراز عشق به همجنس/ریش لباس پاره پوشیدن/تظاهر به زن بودن/رفتار خالف شئونات
گذاشتن یک زن/مدفوع در لباس/ لباس نامناسب پوشیدن

به مراسم ختم نرفتن/پرخوري کردنبرخالف آداب
توجهی به بی

دل شکستناحساسات دیگران

تنبلیپذیريعدم مسئولیت
بر خالف ارزش 

اسراف کردنمذهبی

بی توجهی به 
ر گذاشتن دیگرانمنتظدیگران



١٣٩...یفرهنگیتابعاد هوییبازنما

کیل ر این انیمیشن را تشاحترامی به دیگران دسته دیگري از ضدهنجارهاي شناسایی شده دبی
همراه ندارد، اما باعث سرزنش توسط دهد که انجام آنها در جامعه مجازات قانونی مشخصی بهمی

حرمتی به جنازه.شود ازجمله توهین کردن، آروغ زدن، ادا در آوردن و بیدیگران می
ت غیراخالقی اسهاي مورد بررسی، رفتارهايدسته دیگري از ضدهنجارهاي ارائه شده در انیمیشن

که با مسائل اخالقی و اجتماعی درگیر است. براي برخی از آنها مجازات مشخصی وجود دارد و 
گفتن، توان به دروغبراي برخی نه. ازجمله رفتارهاي غیراخالقی شناسایی شده در این انیمیشن می

، گول دیگرانسوءاستفاده از محبت دیگران، کمک نکردن به کودکان، ترساندن دیگران، تمسخر
زدن، اغراق کردن، فضولی کردن و بکار بردن کلمات زشت اشاره کرد.

قسمت انیمیشن باب اسفنجی، شلوار مکعبی، به دو 15نمادهاي ارائه شده در 4در جدول شـماره  
اند. ي غیرکالمی و نمادهاي کالمی تقسیم شدهتم کلی نمادها
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نماد غیر 
کالمی

پوشش کاري (شغلی)/ ابراز عالقه به سکه، سکه را برق انداختن، شمردن اسکناس، دنبال سکه دویدن، 
ا به شکل اسکناس دیدن نشانه پول دوستی/ دسته گل و قلب نشانه عشق و عالقه / پوشش رسمی/ مشتري ر

اسکناس را بو کشیدن نشانه حرص و ولع پول داشتن/ خنده شیطانی نشانه نیت بد/ با اردک به حمام رفتن، 
ورد شدن ضانعروسک در چمدانش داشتن، اسباب بازي نشانه کودکی است/ بازیکن فوتبال یا پادشاه یا ف

عنوان نمادهاي موفقیت/ پوشیدن لباس روز ولنتاین نشانه مدگرایی/ پوشش گدایان/ اختالل شخصیت/ تیر به
داخل قلب شکالتی نشانه شدت عشق/ حماقت و سادگی بدلیل ساختن قلب سنگی/ موج سواري روي حرص 

سفنج با یک شنل نشانه سوپرمن/ از و طمع/ امیدها و آرزوها را در قبر کردن نشانه یاس و ناامیدي/ سوپر ا
ها را بر سر گذاشتن نشانه ژست هنري گرفتن/هاي درخت پریدن نشانه تارزان (پسر جنگل)/ کاله نقاششاخه

کند نشانه چتربازهاي انگلیس در جنگ جهانی دوم/ ها که لشکر گرسنه را آرام مییک جعبه غذا براي ارتشی
قرمز نشانه خشونت و خشم و قدرت طلبی/ رنگ آبی نشانه صلح و آهنگ غمناک نشانه غمگین بودن/ رنگ

دوستی/ رنگ صورتی نشانه عشق و آرامش/ رنگ سفید نشانه آرامش/ رنگ طالیی نشانه برتري/ رنگ 
خاکستري نشانه غم و اندوه/ رنگ سیاه نشانه تیرگی و تاریکی/ رنگ قرمز نشانه عشق و عالقه/ رنگ زرد 

ي، خالقیت و عقالنیت/ تارعنکبوت بسته شده به معناي گذشت زمان طوالنی/ عالمت باب اسفنجی نشانه انرژ
نامبر وان نشانه برتري/ دود از سر بلند شدن نشانه عصبانیت/ کفش داشتن به معنی ثروتمند بودن است/ 

رشته فاستفاده از صندلی چرخ دار نشانه پیري/ عرق کردن نشانه نگرانی/ سر تکان دادن نشانه تاسف خوردن/
نشانه مهربانی و عطوفت/ آتش و صداهاي شیطانی نشانه جهنم/ به آتش کشیده شدن قلب نشانه دل 

هار دویدن نشانه ولع داشتن/ آهنگ رمانتیک نشانه احساسی بودن/ ساز دهنی بزرگتر از شکستن/ مانند سگ
انه عصبانی شدن/ فرود آمدنخود را نواختن نشانه لقمه بزرگتر از دهان برداشتن/ دود از سر بلند شدن نش

ساختمان روي سر شخصیت منفی داستان نشانه نابود شدن متخلف/ با دست توي صورت کوبیدن نشانه 
عصبانی شدن/ دویدن مردم و لگدمال کردن شخصیت منفی داستان نشانه حرکت جمعی مردم و از بین رفتن 

هیجان/ باران نشانه فراوانی و رحمت است/ ظلم/ فیل نماد خشم/ آهنگ یک فیلم اکشن نشانه ماجراجویی و 
ها نشانه صداي ماسک ضخیم روي سر کشیدن و با شالق ایستادن نشانه شکنجه کردن/ ریختن نت

ها نشانه صداي خوشایندناخوشایند/ مرتب بودن نت

نماد 
کالمی

هاي ت/ آشغالخورد به معناي قدرت طلبی و ثروهاي من غذا میتبریک براي روز عشق/ شهر از کف دست
وش کنم به معنی خالمثل/ جیرینگی به معناي پول نقد/ حال میعنوان ضربیک نفر، گنج اون یکیه به

گذرد/ گدا گشنه به معنی بیچاره بودن/ همه حرفها را درسته قورت دادند یعنی گوش کردند/ میزهاي می
وس وش غیرقانونی تجارت/ قوقولی خربردگی کنایه از مفهوم اسارت و بندگی/ بوي تجارت کثیف به معناي ر

یاد نشانه وارد شدن لقمه غذا به دهان/ سکته نشانه سحرخیزي/ تونل را باز کن اشاره به دهان/ قطار داره می
قلبی در نان اشاره به همبرگر/ تو روحت/ کوفت شدن/ نوشابه باز کردن به معناي خود را تحویل گرفتن/ ریق 

ردن/ سکه را خوشگل من خطاب کردن نشانه پول دوستی/ برو کشکتو رحمت را سر کشیدن به معناي م
مانی به معناي مانند یک پله براي ارتقاء دیگران بساب به معناي برو دنبال کار خودت/ عین یک پله می

هستی/ حالگیري کردن/ به هم گرده زدن/ تو قلب من را شکاندي به معناي نامهربانی کردن و سرخورده 
شدن



١٤١...یفرهنگیتابعاد هوییبازنما

الی هاي غیرواقعی و فضایی خیبا وجودي که انیمیشـن باب اسفنجی، شلوار مکعبی از شخصیت 
ــده در آن به بهره می ــیاري از نمادهاي ارائه شـ مثابه موارد عینی موجود در جوامع گیرد. امـا بسـ

دار و خکبوت، صندلی چرامروزي اسـت مانند بازیکن فوتبال یا فضـانورد بودن، بسته شدن تار عن  
د مانند شوطور عینی و با استفاده از تصویر نمایش داده میسـر تکان دادن. برخی از نمادها نیز به 

دود از سر بلند شدن.
نمادهاي کالمی نیز از تنوع زیادي بین نمادهاي ارائه شده در انیمیشن باب اسفنجی برخوردار 

لمثل، اصطالحات کالمی و الفاظ خاص است که ااست. این نمادها شامل تبریک گفتن، ضرب
باشد. مانند برو کشکتو بساب به معناي برو دنبال هریک داراي معنا و مفهوم مختص به خود می

کار خودت و نوشابه باز کردن به معناي خود را تحویل گرفتن.

قسمت انیمیشن باب اسفنجی شلوار مکعبی، به اقسام 15، اشکال هویت ارائه شده در 5در جدول 
ــغلی، هویت ملی، هویت فرهنگی، هویت تمدنی ابرقدرت ــتههویت ش ي بندها و هویت قومی دس

شده است.
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مفاهیم استخراج شدههاتم
پوشش کاریهویت شغلی

هویت ملی
عنوان پوشش رسمی/ کاله سیاه دالر، واحد پول امریکا/ ولنتاین، روز عشق و عالقه/ کراوات به

ب عنوان پوشش غرعنوان پوشش افراد ثروتمند امریکا/ لباس کاوبوی بهو لباس فراگ به
هااحترام به مردهامریکا و وسترن/ مارش نظامی برای 

هویت فرهنگی
عنوان پوشش رسمی/ ولنتاین، روز عشق و عالقه/ کسب اطالعات از تلویزیون/ کراوات به

عنوان پوشش غرب امریکا و وسترن/ موسیقی راک/ نمایش مطالعه روزنامه/ لباس کاوبوی به
های ابر قهرمانشخصیت

پادشاهی بریتانیا و فضانورد روسیبازیکن فوتبال امریکایی، هویت تمدنی ابرقدرتها
عنوان سنت قومیها به هنگام شکار کردن را در آوردن بهپوستصدای سرخهویت قومی

های مطرح در این انیمیشـن است که در قالب پوشش افراد خود را  هویت شـغلی ازجمله هویت 
ایی و رکت امریکدهد. با توجه به اینکه مجموعه انیمیشن باب اسفنجی محصول یک شنشان می

های بسیاری از هویت امریکایی در این انیمیشن دیده برخاسـته از فرهنگ این کشـور است نمونه  
گذاری شده است مؤید این نکته است.شود. آن دسته از هویت که به نام هویت ملی، تممی

احد برای مثال واحد پول رایج و رسـمی در فضـای این مجموعه انیمیشـنی، دالر است. دالر، و   
المللی نیز از ارزش برخوردار است. همچنین روز ولنتاین پول ملی امریکا است هرچند در سطح بین

عنوان یک روز مهم و در سـطح ملی در این کشـور مطرح اسـت که نشـانه روز عشق و عالقه     به
خصـوص کشورهای غربی گرامی داشته  اسـت. البته این روز هم در بسـیاری دیگر از کشـورها به   

های جمعی در کشورهای دیگر واسطه گسترش ارتباطات جهانی و رسانهد و گسـتره آن به شـو می
در آسیا حتی کشورهای اسالمی نیز رسیده است.

کراوات زدن، کاله ســـیاه و لباس فراگ پوشـــیدن برای افراد ثروتمند و لباس کاوبوی که نماد 
دهد هرچند ی را نشان میوسـترن و غرب امریکا اسـت نیز از موارد پوشـشـی است که هویت مل    

کراوات زدن در بسیاری دیگر از کشورها نیز مرسوم است.
هویت فرهنگی دسـته دیگری از هویت های شـناسـایی شده در این انیمیشن است که بر پایه    

شــود. مانند مطالعه روزنامه که ها، هنجارها و نمادها مشــخص میهای فرهنگی مانند ارزشمؤلفه
دهد یا موســیقی جوامع پیشــرفته، هویت فرهنگی آن جامعه را نشــان میمنظور یک ارزش دربه

و های غربراک که، بخشـی از فرهنگ یک جامعه مطرح است. روز ولنتاین نیز برخاسته از آئین 



١٤٣...یفرهنگیتابعاد هوییبازنما

منزلۀ یک هنجار در جامعه غربی لباس کاوبوی نیز دارای ریشـــه تاریخی اســـت. کراوات زدن به
اند.منظور نمادی از نجات بشر بین مردم پذیرفته شدههرمان بههای ابرقپذیرفته شده و شخصیت

طوری که تبدیل شــدن به خورد بهها نیز به چشــم میها، هویت تمدنی ابرقدرتدر این انیمیشــن
ــاهی بریتانیا و  ــاهی تمثیلی از پادش یک بازیکن فوتبال امریکایی تمثیلی از جامعه امریکایی، پادش

ر جهان ها دعنوان ابرقدرتت علمی روسـیه است. کشورهایی که به فضـانوردی تمثیلی از پیشـرف  
مطرح هستند. 

ها در این انیمیشـن شناسایی شده است. هویت قومی  هویت قومی نیز، دسـته دیگری از هویت 
ها و ســبک زندگی اعضــای یک گروه معین اســت که در این مجموعه صــدای  مجموعه ویژگی

ای از هویت قومی در نظر گرفت.توان برای نمونهها هنگام شکار کردن را میپوستسرخ

ــد که این    ــخص ش ــن مورد مطالعه در این تحقیق مش با تحلیل محتوای کیفی مجموعه انیمیش
و » نمادها«، »ضــدهنجارها«، »هنجارها«، »هاارزش«های فرهنگی شــامل کارتون از انواع مؤلفه

های اجتماعی، دینی و عـه کارتونی با ارائه و تبیین ارزش برخوردار اســـت. این مجمو» هویـت «
پذیری مخاطبان نقش دارد و الگوهای رفتاری در برقراری اقتصادی و هنجارهای قانونی در جامعه

و احترامی به دیگرانکند. از طرفی در این کارتون خشونت، بیانواع روابط اجتماعی را معرفی می
رمی گیرد که با وجود ســرگنی نیز در معرض دید بینندگان قرار میرفتارهای غیراخالقی و غیرقانو

و طنز بودن ماهیت این انیمیشــن، وجود این ضــدهنجارها پر رنگ اســت. از نمادهای غیرکالمی 
ها بسـیار اسـتفاده شـده است. همچنین این مجموعه انیمیشن از انواع نمادها در    برای انتقال پیام

ــد با ره گرفته بهجهـانی کردن هویـت تمـدن غربی به    طوری که بیننده در هر جای دنیا که باشـ
هایی مانند ارزش اجتماعی، خشونت، نمادهای کند. مؤلفهفرهنگ امریکایی کامالً ارتباط برقرار می

غیرکالمی و هویت تمدن غربی در مجموعه انیمیشــن باب اســفنجی، شــلوار مکعبی بیشــتر بکار 
ها و ضدهنجارها کمتر پرداخته شده است. شرفته و به هنجارها در مقایسه با ارز

های مطرح در این انیمیشـــن بود که بخش ترین نتایج این پژوهش شـــناســـایی ارزشاز مهم
ساز هستند و نقش ترین اصول هویتها از مهمداد. ارزشای را نیز به خود اختصاص میگسـترده 

راهبر رایزمن خانواده زمان سنتهایی که در گیری هویت کودکان دارند. ارزشای در شـکل عمده
ــود و براســاس نظر باندورا الگوهای داد، امروز از طریق رســانه به کودکان منتقل میانتقال می ش
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های اجتماعی ارائه شــده در این انیمیشن، دهد. در میان ارزشجدیدی برای زندگی به کودک می
د خورخانگی نیز به چشــم میهایی مانند اهمیت به محیط زیســت، حیات وحش و حیوانات ارزش

منزلۀ ارزش مطرح نباشد، اما که ممکن است موضوع حیوانات خانگی در برخی کشورها چندان به
توجه به محیط زیست و حیات وحش امروزه دغدغه اصلی جوامع بشری است.

های بررسی شده مجموعه انیمیشن باب اسفنجی، های ارائه شـده در قسـمت  دسـته دوم ارزش 
های دینی اسـت که بیشـتر بر مسـائل مذهبی و دینی اشاره دارد. با    عبی شـامل ارزش شـلوار مک 

های این مجموعه، تخیلی هستند اما اعتقاد به خدا در آن به ها و داسـتان وجودی که شـخصـیت  
شـــود که این امر گویای وجود ارزش دینی اعتقاد به خدای واحد جهت رفع دفعات مشـــاهده می

های دینی موجودر کردن، توبه کردن و وفای به عهد نیز از دیگر ارزشنیازهای معنوی است. صب
در این انیمیشن است که در عموم ادیان به آنها تأکید شده است. 

های شناسایی شده در مجموعه انیمیشن باب اسفنجی های اقتصادی نیز دسته سوم ارزشارزش
انند کارآفرینی و اشــتغال به عنوان ها مکه این ارزششــلوار مکعبی را تشــکیل می دهد به طوری

امری گرانبها و سـودمند در جامعه دارای قدر و قیمت اسـت و نیازهای مادی را برآورده می سازد.   
عه های مورد مطالهای موجود در انیمیشنیکی از نتایج به دست آمده در این پژوهش بیانگر ارزش

های فرهنگی و های دینی، ارزشارزشهای اجتماعی،ها در چهار دسته ارزشاست که این ارزش
هایی مانند های اجتماعی، ارزشهای اقتصــادی تقســیم بندی شــده اســت. در دســته ارزشارزش

خوشحالی، تشکر کردن، کمک کردن، محبت کردن، سالم کردن، دوستی، عشق و عالقه به غذا 
ــق و عالقه به کا  ــئولیت، امید دادن، عش ــاس مس ــتن، (همبرگر)، تعارف کردن، احس ر، اتحاد داش

اهمیت به محیط زیســـت و حیات وحش، ابراز همدردی، حق خواهی، وفای به عهد، عذرخواهی 
کردن و با ادب بودن قرار می گیرد. همچنین اعتقاد به خدا، صبر کردن، وفای به عهد، قول دادن، 

سته های دینی، صـبر کردن و امید داشــتن در د توبه کردن و درخواسـت آمرزش در دسـته ارزش  
های اقتصادی قرار گرفته است.های فرهنگی و کارآفرینی و اشتغال در دسته ارزشارزش

های اجتماعی پر رنگ در این مجموعه انیمیشـن می باشد که گویای  خوشـحالی یکی از ارزش 
وجود فضـای شـاد و سرزنده است و حاکم بودن چنین فضایی با توجه به طنز بودن این انیمیشن   

طور معمولی خوشحال و باشد. شخصیت اصلی باب اسفنجی در این مجموعه بهامری بدیهی می 
خوش بین اسـت. بیشـتر مواقع با شادی و سرزندگی با مسائل برخورد می کند و خوشحالی را به   

کند. خوشحال بودن و دیگران را خوشحال کردن دیگران ازجمله مشتریان رستوران نیز منتقل می
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عنوان امری پســندیده و نیکو مورد شــک در همه جوامع بشــری بههایی اســت که بدوناز ارزش
تأکید قرار دارد.
های انیمیشن باب اسفنجی به آن طور خاص در همه قسـمت های اجتماعی که بهیکی از ارزش

تأکید و بارها نشـان داده شده است، عشق و عالقه به غذا است. غذایی که در این مجموعه فقط  
آید شود و به نظر میرگری که در رستوران خرچنگ پخته و فروخته میهمبرگر است و بس. همب

ــهر بیکینی بـاتم بـه مـانند یک ارزش اجتماعی، خوردن این غذا را بر خود واجب      همـه افراد شـ
دانند. این موضـوع اشاره صریحی به نظریه مک دونالدی شدن دارد. طبق دیدگاه جرج ریترز،  می

ک کنیم. او اصطالح ممعرف مدرنیته پیشرفته است زندگی میما در جامعه مک دونالدی شده که
های غذای دونالدی شـدن را برای اشـاره به فرایندی ابداع کرده اسـت که در آن اصول رستوران   

شود.هایی از جامعه امریکا و نیز بر بقیه جهان مسلط میفوری به تدریج بر بخش
ــن، آقای خرچنگ برا ی یک ماهی مرده درخواســت آمرزش در قســمت دیگری از این انیمیش

ــاس برای مردگان    می کنـد. همـه ادیـان الهی به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارند و بر همین اسـ
شــود. بنابراین، اســتفاده از این اصــطالح نیز، یک ارزش دینی محســوب  درخواســت آمرزش می

شود که مورد پذیرش بیشتر جوامع و ادیان الهی است.می
ها است و با حاکمیت خود به تماعی در این انیمیشـن پررنگتر از سایر ارزش های اجوجود ارزش

ــاره می     کند. همچنین این نقش روابط بین افراد مختلف یـک جـامعـه در تعـامالت اجتماعی اشـ
های مثبت انیمیشن ارائه می شوند مانند باب اسفنجی (شخصیت ها بیشـتر توسط شخصیت ارزش

باب اسـفنجی که فردی ساده و اهل رفاقت است) و سندی  اصـلی)، پاتریک (دوسـت و همسـایه    
(سنجابی که دوست صمیمی باب اسفنجی است).

دهد که هنجارهای ارائه شده در این مجموعه انیمیشن به نتایج حاصل از این تحقیق نشان می
ــامل رفتارهای قانونی، رفتارهای محبت  ــته ش آمیز، مجازات متخلفین، احترام به آداب و هفت دس

وم، اعمال قانون، احترام گذاشتن به دیگران و رعایت شرایط دیگران تقسیم شده است. آلبرت رس
هد، امروزه دکند. قوانین اجتماعی که مدرسه انتقال میباندورا به نقش رسانه در یادگیری اشاره می

بی عشود. درمجموع، انیمیشن باب اسفنجی، شلوار مکتری از طریق رسانه منتقل میبه شکل ساده
ــوم و هـایی از هنجـارهای اجتماعی به  نمونـه  ویژه هنجارهایی که در ارتباط با قانون، آداب و رسـ

خورد و مخاطبان را با نتایج اجرا یا عدم آمیز و آمیخته با احترام است به چشم میرفتارهای محبت
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مع بشری کند هرچند این هنجارها بخش کوچکی از هنجارهای موجود در جوااجرای آنها آشنا می
گیرد و به مسـائلی مانند آداب و رسوم و رفتارهای قانونی کمتر پرداخته شده است. این  را در برمی
های ها بیشــتر توســط شخصیتآمیز نیز به مانند ارزشویژه رفتارهای قانونی و محبتهنجارها به

شود.خصوص باب اسفنجی انتقال داده میمثبت داستان به
ها است که در دسته قوانین ه هنجارهای مشـاهده شـده در این انیمیشن  رفتارهای قانونی ازجمل

ــرپیچی کنـد طبق مقررات موجود در جامعه و نهادهای    قرار دارد و اگر فردی از آنهـا تخلف و سـ
مرتبط مجازات خواهد شـد. ازجمله رعایت قوانین کار، انداختن آدامس و آشـغال در سطل، حقوق   

باشد.ت مالکیت معنوی و رعایت بهداشت در رستوران میکارکنان را پرداخت کردن، رعای
های فرهنگی را به خود در این مجموعه، انیمیشن ضدهنجارها سهم قابل توجهی از انواع مؤلفه

ند ها مانکه کودکان با مشاهده این انیمیشن در معرض انواع ناهنجاریطوری اند بهاختصاص داده
احترامی به دیگران قرار دارند. براساس نظر نیل نونی و بیخشـونت، رفتارهای غیراخالقی و غیرقا 

ها با انتقال جذاب ضدهنجارها نقش مؤثری در زوال کودکی دارند. براساس نظر وی پستمن رسانه
سازی رفتارهای غلط سازی و طبیعیرسـانه با انتقال ضـدهنجارها و اصول غلط اجتماعی به ساده  

ــیبپردازد و کودکان را خیلی زود بمی ــونت های و بخش منفی جامعه عجین میا آسـ کند. خشـ
نسبت به سایر ضدهنجارها بیشتر به نمایش درآمده است. بنابراین، به این نکته باید توجه کرد که 

آید ها در این مجموعه چندان مطلوب به نظر نمیسـهم بیشـتر ضدهنجارها نسبت به سایر مؤلفه  
های خیالی باشد. چراکه طبق نظریه یادگیری شخصیتها و حتی اگر در قالب سـرگرمی و داستان 

های جمعی در زندگی روزانه شهروندان محدود به تقویت یا پذیری، تأثیر رسـانه اجتماعی و جامعه
ی ها و الگوهاها و نگرشتواند منجر به کســـب ارزشها و رفتارها نیســـت؛ بلکه میتغییر نگرش

کنند. همچنین طبق نظریه کژکارکردها، ها تعبیر مینهرفتاری شـود که از آن به آثار اجتماعی رسا 
ــانـه  ــجام بر ایفای نقشها عالوهرسـ ها و کارکردهای مثبت در جامعه در جهت ایجاد نظم و انسـ

ــتند که برای جامعه و مخاطبان  ــیج همگانی در مواقعی دارای کژ کارکردهایی هس اجتماعی و بس
ــانه   ــرگرمی رسـ و کمک آنها به پر کردن اوقات فراغت دارای ها تبعـات منفی دارد و کـارکرد سـ

ــلیقه عمومی، تخریب هنر متعالی و عادت به تن   کژکـارکردهایی مانند غفلت از واقعیت، تنزل سـ
نفی های مآسـایی اسـت. همچنین بیشـتر رفتارهای ضـدهنجار در این انیمیشن توسط شخصیت    

ــایه  ــتوران)، اختاپوس (همکار و همس ــفنجی) و پالنگتون مانند آقای خرچنگ (رییس رس باب اس
های به دست آمده طورکلی، تمشود. به(رقیب خرچنگ که دنبال فرمول همبرگر اسـت) انجام می 
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احترامی به دیگران، رفتار غیراخالقی، رفتار غیرقانونی، رفتار از ضــدهنجارها شــامل خشــونت، بی
لیت پذیری، بر خالفتوجهی به احساسات دیگران، عدم مسئوخالف شـئونات، برخالف آداب، بی 

توجهی به دیگران است.ارزش مذهبی و بی
با توجه به نتایج بدسـت آمده از تجزیه و تحلیل انیمیشن باب اسفنجی شلوار مکعبی، نمادهای  
شـناسـایی شده در آن به دو دسته کلی نمادهای غیرکالمی و نمادهای کالمی تقسیم شده است.   

می و غیرکالمی ارائه شـــده در این مجموعه انیمیشـــن توان گفت که نمادهای کالدر نتیجه می
نقش بسـزایی در برقراری ارتباط با مخاطبان دارند. برای مثال، در قســمتی از این انیمیشن، باب  

انش دهد و دوستآید، به همه قلب هدیه میاسفنجی در روز ولنتاین با خوشحالی از خانه بیرون می
عنوان یک نماد فرهنگی غربی، نشــانه روز عشق و عالقه بهدهند. روز ولنتایننیز به او هدیه می
هایپذیری و ظهور فرهنگ جهانی از طریق رسانهواسطه عواملی مانند فرهنگاسـت. این روز به 

جمعی به بسیاری دیگر از کشورهای دیگر انتقال یافته است.
نایش برای همه افراد نمادهایی که نظرات، احسـاسـات و عقاید را با اســتفاده از عالئمی که مع  

ــان اســت انتقال می ــفنجی  یکس ــنی باب اس ــتر نمادهای بکار رفته در مجموعه انیمیش دهد. بیش
ها بوده اســت. ها ، تصــاویر و عالمتها، رفتارها، رنگغیرکالمی و با اســتفاده از پوشــش، حرکت

ــته مفاهیم مورد نظر را در میان مکالمه ه در مواقع مورد نیاز بها و البته نمادهای کالمی نیز توانس
گیری گیری تفکر انتزاعی کودکان نقش دارند. این تفکر به شــکلبیننده انتقال دهد و در شــکل

مفهوم خود و ارائه تصــویر مثبت یا منفی از فرد در بحث هویت فردی و اجتماعی اثر دارد. چراکه 
کند.های اجتماعی شناسایی میفرد خود را براساس نمادها و نشانه

های این پژوهش نشان دهنده انواع هویت به تصویرکشیده شده در این ش مجزایی از مقولهبخ
انیمیشـن اسـت. برای مثال هویت شـغلی یکی از اقسـام هویت فردی است که در این مجموعه     

شود و احساس نسبتاً پایدار از یگانگی فرد در مقابل دیگری است که به او انیمیشـن مشـاهده می  
درک کند که کیســت و چه تفاوتی با ســایرین دارد. این نوع هویت در انیمیشــن کند تا کمک می

طوری که باب اسفنجی هرگاه به باب اسـفنجی خود را در قالب پوشـش افراد نشان داده است به  
و گذارد. پزشکسـر کار خود یعنی رستوران می رود همیشه کاله سفید رنگ کارش را بر سر می 

ه هر طوری کشوند بها لباس و پوشش خود در این شغل معرفی میدامپزشـک در این انیمیشـن ب  
دو روپوش سـفید و چراغ طبی روی پیشـانی خود دارند. ازسوی دیگر، با توجه به اینکه مجموعه   
انیمیشـن باب اسـفنجی محصـول یک شـرکت امریکایی و برخاسـته از فرهنگ این کشور است      
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شود که در دسته هویت ملی قرار نیمیشن دیده میهای بسـیاری از هویت امریکایی در این ا نمونه
گیرد. واحد پول رایج و رســـمی در این مجموعه انیمیشـــنی، دالر اســـت. در هر جایی از این می

شود.  عنوان واحد پول نام برده میانیمیشن که حرف از خرید و فروش است از دالر به
اه یا خود را در بازیکن فوتبال، پادشدر قسـمتی از این انیمیشـن، اختاپوس شکوفا شدن توانایی   

ها قرار گرفته اســت. داند که همه این موارد در دســته هویت تمدنی ابرقدرتفضــانورد شــدن می
ــاهی تمثیلی از   ــدن به یک بازیکن فوتبال امریکایی تمثیلی از جامعه امریکایی، پادشـ تبـدیل شـ

عنوان اسـت. کشورهایی که به پادشـاهی بریتانیا و فضـانوردی تمثیلی از پیشـرفت علمی روسـیه    
های جهان مطرح هستند.ابرقدرت

های توان گفت در مجموعه انیمیشـن باب اسـفنجی، شلوار مکعبی، قالبی از هویت  در نتیجه می
ــود. هویتفرهنگی متعلق به جامعه امریکایی و غربی به مخاطبان ارائه می ــطه واهایی که بهش س

های جمعی که مورد مطالعه غربی از طریق رسانهگیری فرهنگ جهانی و گسـترش تمدن شـکل 
های پربیننده است در سرتاسر جهان نفوذ کرده و خود را به آن در این تحقیق، مجموعه انیمیشـن 

شکل هویت برتر و جهان شمول مطرح کرده است.
چون کودکان مخاطبان اصــلی این برنامه و موارد مشــابه آن هســتند، الزم اســت درباره برخی 

های ضدفرهنگی همراه است با حساسیت و دقت ها ازجمله مواردی که با خشونت و آموزشمحتوا
دک به های کوای برنامههای تلویزیونی و ماهوارهبیشـتری توجه شـود و به دلیل گسـترش شبکه   

ها، مخاطبان و تأثیرگذاری آنها همت های این شبکهزبان فارسـی مسـئوالن امر به بررسی برنامه  
گیری کنند.رویکرد کارشناسی درباره آنها تصمیمگماشته و با

های گیری از جدیدترین فناوریسازی بخش خصوصی در زمینه تولیدات انیمیشنی با بهرهفعال
تواند به تولید محتوای فاخر و متناسب با ذائقه فرهنگی همگام با پیشرفت دنیا در این حوزه می

های های تولید شده توسط شرکتدر انیمیشنمخاطب ایرانی منجر شود. قابل توجه است که 
ها نهها و صحها در تصویرسازی و طراحی شخصیتامریکایی استفاده خالقانه از انواع نمادها و رنگ

اثرات عمیقی در جذب مخاطب دارد. آنها با طراحی فضایی سرزنده، شاد و بسیار جذاب چنان 
حتوای کنند که باعث تأثیرگذاری بیشتر ممیمخاطبان که بیشتر آنها کودک هستند را شیفته خود 

شود.آن بر روی بیننده می
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