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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :در این پژوهش ،محتوای فرهنگی فیلمهای اکران شددده در نشددنواره بینالمللی فیلم رشددد در
سال  9391تحلیل شده است .فیلمهای مورد مطالعه ،فیلمهای برگزیده نشنواره فیلم کودك و نونوان میباشند.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی (کمی -کیفی)
است .ابزار نمع آوری اطالعات با استفاده از روش اسنادی در قالب مطالعات کتابخانه ای و استفاده از سایت های معتبر
که اقدام به انتشدار مقاتت و پژوهشها در حوزه ادبیات موضوع دارند ،انجام گرفته است .نامعه آماری فیلم های مورد
مطالعه را فیلم های کودك و نونوان تشددکیل می دهد .بر همین اسددا  ،فیلم های برای مخاطبین دوره های اول ابتدایی،
دوم ابتدایی ،اول متوسددطه و دوم متوسددطه انتخاه شددده اند .نامعه آماری برای تحلیل کمی تحقیق و ارزیابی نمایش
گویههای تحقیق در فیلمها را داوران و صاحبنظران نشنواره بینالمللی فیلم رشد تشکیل میدهند.
یافته ها :نتایج نشان می دهد که میانگین نظرات داوران در عوامل تربیتی ،آموزشی ،علمی و فرهنگی به ترتیب برابر ،46
 49 ،42و  32بوده است .لذا عامل فرهنگی در این فیلمها بیشتر از موارد دیگر مورد تونه قرار گرفته است.
نتیجهگیری :چهل و هشدتمین دوره نشدنواره بینالمللی رشدد توانسته است به طور قابل قبولی به نمایش شاص
تربیتی ،آموزشی ،علمی و به ویژه فرهنگی در سینمای کودك و نونوان پرداصته و دین صود را ادا نماید.

کلید واژهها :تحلیل محتوا ،عامل فرهنگی ،نشنواره بینالمللی رشد ،فیلم کودك و نونوان.
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رفتار شود .نکته مهمی که در کاربرد فیلم اهمیت پیدا میکند

مقدمه
مباحث فرهنگی در هر سطحی از نمله در موضوع

این واقعیت پذیرفته شده است که در دنیای کنونی اغلب

روابط انتماعی در قالب صانواده یا دوستان و همساتن از

مردم ،فیلم را وسیلهای برای تفریح و تفنن تصور میکنند .از

ننبههای متفاوت روانشناصتی ،انتماعی و حتی حقوقی و

اینرو ،برای استفاده از فیلم در ترویج و آموزش باید ترتیبی

 ...میتواند مورد بررسی قرار گیرد .لذا پرداصتن به محتوای

اتخاذ کرد که این طرز تلقی تغییر داده شود و به نای آن

فرهنگی در فیلمها منشأ طیف گستردهای از نظریهها و

نگرشی ایجاد شود که فیلم را منبع آموزش و یادگیری نیز

روشهای تحلیلی را در بر میگیرد .رسانهها در کنار دیگر

محسوه کنند .این کار در صورتی امکانپذیر است که بهره

نهادهای نامعهپذیری مانند صانواده و مدرسه ،مهمترین

نستن از فیلم با برنامهریزی مناسب توام شود و از دانش و

نامعهپذیری در نهان رسانهای شده امروز هستند .در همین

فن استفاده از فیلم به نحو مطلوه بهرهگیری شود.

راستا ،نشنواره فیلم رشد از سال  9324به طور سالیانه و با

روانشناسان معتقدند که کودکان از تصاویر ،نسبت به

هدف گردآوری و ارائه آصرین تولیدات فیلمهای آموزشی و

اصوات تاثیر بیشتری میپذیرند .در واقع ،تصاویر ذهن آنها

یافتن روشهای ندید برای پرورش و آموزش کودکان و

را به صود مشغول میکند و کودکان با تصاویر زودتر ارتباط

نونوانان برگزار میگردد .برگزاری این نشنواره در ابعاد

برقرار میکنند؛ زیرا کودکان با تصویر همزاد پنداری بیشتری

بینالمللی و حضور فیلمهای صارنی در کنار فیلمهای

دارند .پس استفاده از فیلمها بهتر است ،زیرا از یك سو

داصلی میتواند به عنوان یك ابزار آموزشی در صدمت نظام

میتواند زودتر ،راحتتر و گاه ارزانتر وارد صانهها شوند و

آموزشی کشور باشد .زیرا نشنواره این قابلیت را دارد که هم

اوقات بیشتری را از کودکان بگیرد و از سوی دیگر القائات

تونه دانشآموزان را به صود نلب نماید و هم از طریق ارائه

بصری قویتر و سریعتر ،ما را به «اهداف صود میرساند.

الگو ،مرحله الگوبرداری را سرعت بخشد و نیز زمینهساز

همچنین فیلم پیوند کودکان را با دنیای صیال ،ناصودآگاه،

تبدیل نمادهای ذهنی به رفتار شود .در واقع فیلمهای اکران

نیروهای مزاحم یادگیری ،مانند تر  ،صجالت ،احسا

شده در این نشنواره نیروی فکری را پرورش داده ،انسان را

ناتوانی و  ...را تعدیل میکند .فیلم هم مونب سرگرمی و

به سوی استقالل رهنمون کرده و قوه ابتکار و صالقیت را

لذت بردن کودك میشود و هم از طریق آن میتوان مفاهیم

زنده میکنند .شایسته است اضافه نمود که تربیت حتی شامل

اصالفی را به کودکان آموزش داد .مهمترین عاملی که یك

پرورش ننبههای بدنی و نسمی نیز میشود.

کودك را مشتاق میکند تا با تونه کامل به تماشای یك فیلم،

لذا میتوان گفت که فیلم به عنوان یك رسانه موثر به

ساکت و مبهوت بنشیند ،همزادپنداری در کودکان نسبت به

طور یقینی در فرآیند یادگیری میتواند مؤثرتر از روشهای

شخصیتهای فیلم است که تونه آنها را به صود معطوف

مستقیم باشد .به کارگیری تکنولوژی آموزشی در کنار معلمان

میدارد.

پایداری یادگیری را افزایش میدهد .وقتی دانشآموزان از

این پژوهش تالش دارد به این سوال بپردازد که تا چه

طریق فیلم با تعلیم و تربیت ارتباط برقرار میکنند تأثیر

اندازه فیلمهای حضور یافته مناسب با اهداف علمی و

یادگیری در فهم دانشآموزان بیشتر میشود فیلم ،میتواند به

آموزشی ،تربیتی و فرهنگی نشنواره هستند؟ این نشنواره

عنوان یك ابزار آموزشی در صدمت نظام آموزشی کشور

تا چه اندازه توانسته است مجموعهای از فیلمها را در راستای

باشد .زیرا این قابلیت را دارد که هم تونه دانشآموزان را به

اهداف و برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش عرضه کند؟

صود نلب کند و هم از طریق ارائه الگو ،مرحله الگوبرداری

پاسخ به سواتت طرح شده بعد از تحلیل محتوای فیلمهای

را سرعت بخشد و نیز زمینهساز تبدیل نمادهای ذهنی به

ارایه شده به نشنواره چهل و هشتم امکانپذیر صواهد بود.
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تعاریف مفهومی متغیرهای این پژوهش عبارتند از:

گاهی ننبه شناصتی دارد که به دانش ،شناصت و آگاهی انسان
مربوط میشود .گاهی نیز ننبه کنشی یا حرکتی دارد که به

فیلم
فیلم مجموعه تصاویر بهم پیوستهای است که رصدادها

رفتار و اعمال عینی انسان که اغلب دارای مظاهر نسمانی

واقعیتها ،تجاره ،و ...در آن با استفاده از فنون عکاسی تهیه

هستند مربوط میگردد و باتصره گاهی ننبه گرایشی یا

میشود .این تصاویر که در راستای بیان یك موضوع و هدف،

عاطفی دارد که با نگرش ،اعتقاد ،ایمان و عالیق ،احساسات

همنهت و همسو هستند ،در هنگام نمایش به دنبال یکدیگر

انسان مرتبط است (پیترز.)4006 ،

و بر اسا

نظم و ترتیب بروی پرده یا تلویزیون به نمایش

در میآیند .در حیطه عاطفی بعد از شخصیت واقعی ،فیلم و
ویدئو موثرترین رسانهاند و نیز در هدفهای شناصتی فیلم
برای آموزش شناصت و تمیز دادن محركها نیز کاربرد دارد
(علی آبادی.)9321 ،

مبانی پژوهش
پیشینه جشنواره بینالمللی فیلمهای آموزشی تربیتی رشد
نشنواره بینالمللی فیلمهای علمی ،آموزشی و تربیتی
رشد با نام "فستیوال" فیلمهای آموزنده در سال  9324شروع
به کارکرد .این نشنواره نخستین نشنواره بیناللملی فیلم در

بعد آموزشی
آموزش فعالیتهای هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در
یادگیرندگان است که به صورت کنش متقابل بین او و یك یا
چند یادگیرنده نریان مییابد .اما در معنای کل آموزشی که در
تعریف براون مورد نظر است کلیه فعالیتهای هدفمند است که
برای ایجاد یادگیری صورت میگیرد (علی آبادی .)9321 ،به
عبارتی به هر گونه فعالیت و یا تدبیر از پیش طرحریزی شدهای
که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است آموزش
میگویند» (سیف.)9390 ،

ایران است که مسئوتن اداره کل سمعی و بصری وزارت
آموزش و پرورش وقت به لحاظ تبادل رویدادهای تصویری
آموزشی در سطح نهانی اقدام به برگزاری آن نمودهاند .از
نخستین نشنواره فیلمهای آموزنده ،هدف همواره گردآوری
و ارائه آصرین تولیدات آموزشی و یافتن راههای ندید برای
پرورش و آموزش کودکان و نونوانان میهن بوده است .هر
چند که هر دوره با تونه به صالحدید مسئوتن برگزاری
نشنوارهها ،محتوای فیلمهای مورد پذیرش و نمایش متغیر
بوده ،اما در یك نگاه آماری ،اغلب موضوعات «علمی،

بعد فرهنگی
فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه
شرایط و صصوصیات فرهنگی است و معموتً به دو صورت
ممکن است واقع شود .اول به صورت طبیعی و تدریجی که
همان رشد افراد در داصل شرایط فرهنگی صاص است .دوم
به صورت تالقی دو فرهنگ که به طرق مختلف ممکن است
صورت گیرد .فرهنگ در برگیرنده تمام چیزهایی است که ما
از مردم دیگر میآموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا
غیر مستقیم از فرهنگ ناشی میشود و تحت نفوذ آن است
(وبستر.)4009 ،

آموزشی و تربیتی» اهمیت و اولویت داشته است .با ورود
ویدئو به دنیای تولید رسانههای تصویری ،نشنواره نیز به
شهادت اسناد از سومین دوره بعد از پیروزی انقاله اسالمی
( ،)9366پذیرای آثار ویدئویی گردید و هر سال همگام با
آصرین پدیدههای تکنولوژی روز ،تغییرات ضروری در ساز
و کار نمایش فیلمها صورت میپذیرد .نشنواره بینالمللی
فیلم رشد در ادامه مسیر« ،شعار دانش در آینهی تصویر» را
در راستای تحقق عدالت آموزشی برای صود برگزید که
تاکنون هم چنان سعی کرده به این شعار وفادارانه عمل کند.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و

بعد تربیتی
بعد تربیتی شامل ایجاد یا فعلیت بخشیدن هر نوع کمالی
در انسان میشود که مطلوبیت و ارزش داشته باشد .این کمال

پرورش چهل و هشتمین نشنواره بینالمللی فیلمهای علمی،
آموزشی و تربیتی رشد را از  4۲آبان تا  4آذر  91در سینما
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فلسطین تهران برگزار کرد.

در میآید .در اینکه میان سینماى ویژه کودکان و سینماى

سینمای کودك

بزرگساتن تفاوتهایى هست تردیدى ونود ندارد .این

مبنای محدوده سنی کودك و نونوان را براسا
موافقت نامه حقوق کودکان نوامبر  9929سازمان ملل متحد
افراد زیر  92سال قرار است .معموتً سینمای کودك از سوی
منتقدان و صاحبنظران سینمایی شامل تقسیمبندیهایی
چون «برای کودکان»« ،درباره کودك کودکان» و غیره میشود؛
اما به ندرت تعریف دقیقی از این سینما ارائه شده است.
اصطالح فیلم کودك که به فیلمهایی اطالق میشود که
اصتصاصاً برای مخاطبان کودك تولید میشوند ،بعد از ننگ
نهانی دوم شکل گرفت .در بریتانیا شرکت فیلمسازی
«رنك» اقدام به ساصت فیلمهای کودك کرد و تا سال 99۲9
این حرکت منتهی به ایجاد بنیاد فیلم کودك شد .فیلم به عنوان
فرم هنری برای کودکان در مرکز تونه قرار نداشت .بلکه
آنچه که مورد نظر بود این مسأله بود که فیلمهای کودکان
عاری از چه چیزی باشند .فیلمهای کودکان محصوتتی
تعلیمی بودند که در رشد و آموزش آنها نقش داشتند ،از این

تفاوتها ناشى از تفاوت میان دو گونه مخاطب متفاوت
است .البته این به آن معنى نیست که هیچ ونه مشترکى میان
تماشاگران کودك و بزرگسال ونود نداشته باشد .تجربه
نشان داده که فیلمهاى پرمانرا و پرحادثه ،فیلمهاى علمى-
تخیلى و فیلمهاى کمدى به یك اندازه کودك و بزرگسال را
سرگرم میکند (میرفخرایی و صامتی .)939۲ ،همچنین باید
تونه داشت که عالقه کودکان و نونوانان نسبت به گونههای
سینمایی و فیلمهایی با صصوصیات ویژه عناصر سازنده آن
از قبیل کوتاهی یا بلندی زمان آن ،سادگی یا پیچیدگی
داستان ،میزان و شدت هیجانات ،نمادها و نشانهها،
رنگآمیزی و کادربندی و تصویر و  ...امری نسبی بوده و در
هر مقطع سنی تغییر میکند (آذین.)9321 ،
تقسیمبندی فیلمها در حوزه کودکان
در ارتباط با کودکان و نونوانان در سینما چند نوع فیلم
تولید میشود:

رو این فیلمها قصد نداشتند ننگ و صشونت و یا مصرف

الف) فیلم برای کودکان و نوجوانان

الکل را به تصویر بکشند .در این فیلمها به مسائل ننسی

این نوع فیلم صرفا برای کودکان و نونوانان و با تونه

پرداصته نمیشد ،چون کامال غیر قابل تصور بود .فیلمهای

به ویژگیهای صاص این نوع از فیلمها تولید میشود.

کودکان تولیدی بنیاد فیلم کودك به زودی تبدیل به

تولیدکننده و سازنده مدعی هستند که برای کودك و

محصوتتی سطح پایینی شد .در این دوره دو نوع ژانر از فیلم

نونوانان تولید کردهاند .بچهها نیز از آن استقبال میکنند.

کودکان ارائه شد ژانر اول داستانهای کارآگاهی که در آن

رنگ ،موسیقی ،دکور ،صحنهآرایی ،دوربین و دیگر عوامل

کودکان همچون بزرگترها رفتار میکنند و مجرمانی که

فنی ساصت فیلم با تونه به ویژگیهای صاص فیلمهای

بیصطر و احمق هستند را دستگیر میکنند .ژانر بعدی

کودکان بکار رفته است.

فیلمهای حیوانات است که در آن کودکان عواطفشان را در

ب) فیلم درباره کودکان

قالب موش ،اسب ،پرنده ،گوزن ،صرگوش ،سگ و گربه

این نوع فیلم گرچه ممکن است از موضوع گرفته تا

نشان میدهند .این دو ژانر در داستان در ادبیات نیز محبوه

شخصیتپردازی همگی حول محور کودکان و نونوانان

هستند .مشکلی که در رابطه با فیلمهای کودکان ونود دارد،

حتی با ادعای فیلم کودك تولید شده باشد ،اما مخاطب این

این است که ننبههای تعلیمی اغلب بیش از لذت داستانی یا

نوع فیلم بیشتر بزرگترها هستند و با بچهها کمتر ارتباط برقرار

روایی و فرم هنری فیلم سنگینی میکند .کودکان اصلیترین

میکنند .در واقع این دسته از فیلمها بیشتر بر طرح مسائل

مخاطبان فرآوردههاى تصویرى هستند ،هم از طریق

مونود بین بزرگترها و کودکان میپردازد و عمدتاً ننبه

شبکههاى تلویزیونى و هم فیلمهایى که در سینماها به نمایش
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هشداری دارند؛ اینکه ما بیشتر آنها را درك کنیم و به آرزوها

و به درك روابط انتماعی-انسانی وی با اهل صانواده،

و دنیای بزرگ این مونودات کوچك نزدیك شویم (اکبرلو

دوستان و انتماع پی برد سپس به تاثیرگذاری او بر دیگران

و همکاران.)9322 ،

و تاثیر پذیریاش ،پرداصت و اینها مواردی است که فیلمسازان

ج) فیلم به بهانه کودکان و نوجوانان

ما از روی آن به صورت سطحی گذر میکنند (آذین.)9321 ،

مخاطب این دسته از فیلمها ظاهرا کودکان و نونوانان

مهمترین ویژگیهای فیلمها که تونه به آن میتواند در

هستند اما فیلمسازان این گروه اهدافی را نستجو میکنند که

پیشبرد سینمای کودکان موثر واقع شود به قرار زیر میباشد:

اغلب برای کودکان و نونوانان قابل فهم و مفید نیست به

 -9کودکان میان صحنههای فیلم و واقعیت چندان فاصله

عبارتی اثر این فیلمها بر کودکان به عنوان مخاطب،

و یا تفاوتی قائل نیستند؛ آنان صود به تصاویر واقعیت

نزآشفتگی ذهنی و سردرگمی نتیجهای ندارد.

میبخشند و آنچه را که میبینند باور میکنند و حتی صود را

د) فیلم با حضور کودکان و نوجوانان
در این نوع فیلمها کودك یا نونوان یکی از شخصیتها
و نقشهای محوری و اصلی را ایفا میکند و در ایجاد تحول
دراماتیك فیلم نقش موثری دارد.

در مانرای فیلم شریك احسا

میکنند.

 -4کودکان فیلمی را دوست دارند که داستان آن ساده و
روشن و دارای آغاز و انجامی مشخ

باشد.

 -3صصوصیات و صفات شخصیتهای فیلم باید بیشتر

ه) فیلمهای عروسکی و نقاشی متحرك

از طریق حرکات و اعمال آنها به کودك تفهیم شود تا گفتار

این فیلمها به عنوان فیلمهای مطلوه کودکان شناصته

و کالم.

شده است و فیلمساز پیام صود را به وسیله این نقاشی و
عروسك متحرك به بزرگترها منتقل میکند.

 -2کودك به همراهی و همدردی با شخصیتهای فیلم
تمایل دارد و این امر روی دریافت او به شدت تاثیر میگذارد.

ی) فیلمهای کمدی و شادیآور

از این صصوصت میشود در انتقال بهتر پیام فیلم به او استفاده

با تونه به اینکه تنها تعداد کمی از فیلمهای کمدی برای

کرد.

کودکان و نونوانان تولید شده است ،اما آمار و ارقام نشان

 -۲محور اصلی داستان در فیلمهای کودکان باید کامال

میدهد که در میان گروههای انتماعی و سنی این بچهها

برنسته و مشخ

باشد .از این رو باید از قرار دادن نزئیات

بودهاند که با صندههای بلند و بیغل و غش صود فضای

تصویری و داستانی در فیلم صودداری کرد.

سینما را آکنده از صنده کردهاند .در این رابطه سینمای کودك

 -6به طور کلی کودکان به شخصیتهای فیلم بیشتر از

و نونوان وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نونوانان

نزئیات صحنه تونه میکنند.

نیز بخشی ازفعالیت ساتنه صود را به نمایش فیلمهای کمدی

پیشینه پژوهشهای انجام شده در ایران

اصتصاص داده است که مورد استقبال بچهها قرار گرفته است

اکبرزاده نهرمی ( )9391در مقالهای به بررسی نقش

(اکبرلو و همکاران.)9322 ،

نشنوارههای فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل

ویژگیهای فیلم کودك و نوجوان

محتوای کیفی نشنواره تلویزیونی نام نم و نوایز

یك فیلم ایرانی عالوه بر داستان و کارکردهای وطنی باید

گلدنگلوه پرداصته است .وی اشاره می کند که صاستگاه

از قالب و فرم نذاه و هماهنگ با سلیقه کودکان و نونوانان

نشنوارههای فیلم غره است اما با گسترش فرهنگ غره

ایرانی برصوردار باشد تا تاثیرات اولیه بر ذهن مخاطبش

این نوع نشنواره به پدیدهای نهانی بدل شده است.

بگذارد .به هر صورت کودك و نونوان را قبل از هر چیز

«مطالعات نشنوارههای فیلم» حوزهای میان رشتهای و ندید

باید به عنوان انسانهایی مستقل و به صورت مجرد شناصت

است .این مقاله از منظر سیاستگذاری فرهنگی به
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سیده علویه نوری و همکاران

نشنوارههای تلویزیونی در ایران تونه میکند .رویکرد این

بررسی شامل  20فیلم از دهههای  ۲0تا  20میباشد که از هر

مقاله به سیاستگذاری فرهنگی از منظر صرد و معطوف به

سال دو فیلم یك داستانی و یك انیمیشن به استثنای بعضی

«سیاستگذاری رویداد» است؛ بدین معنا که به نای اهداف

سالها انتخاه شده است .برای تحلیل این فیلمها از آزمون

و محتواها ،بر شکل برگزاری نشنواره تأکید میشود .شکل

صی دو و ندول توزیع فراوانی استفاده شده است .نتایج به

برگزاری نشنوارههای تلویزیونی برگرفته از نمونههای غربی

دست آمده از این تحلیل اینگونه نشان داده است که محتوای

است ،لذا این مقاله با نگاهی تطبیقی به تحلیل مراسم اصتتامیه

اکثر فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نونوانان دارای

دو نشنواره تلویزیونی نامنم و گلدنگلوه میپردازد .این

اهداف آموزشی و تربیتی میباشند .از اهداف آموزشی

مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی بهره میبرد .بخشی از

ننبهی عاطفی بیشتر در فیلمها رعایت شده است و فیلمها

یافتهها نشان میدهد در حالی که در اصتتامیه نام نم بیش

بیشتر شامل این ننبه میباشند .و از اهداف تربیتی این فیلمها،

از همه مقامات سیاسی و مدیران اداری نشنواره بازنمایی و

بیشتر دارای بعد روابط انسانی میباشند و در ساصت این

برنسته میشوند ،در گلدن-گلوه اثری از حضور مقامات

فیلمها الویت داشتهاند و بیشتر مورد تونه سازندگان این

سیاسی دیده نمیشوند و مقامات نشنواره نیز تمایل چندانی

فیلمها قرار گرفته است .با تونه به این پژوهش به

به حضور در نلو دوربینها ندارند .در پیوند با گفتمان

تولیدکنندگان و سازندگان فیلمهای داستانی و انیمیشن کانون

تلویزیون که از یك سو مبتنی بر سرگرمی و از سوی دیگر

پرورش فکری کودکان و نونوانان پیشنهاد میشود که که در

متکی به «حال» و رویدادهای ناری نامعه است ،مراسم

ساصت این فیلمها به اهداف آموزشی و تربیتی بیشتر تونه

گلدنگلوه نیز ضمن حفظ رویکرد سرگرمی به رویدادهای

شود.

اصلی نامعه آمریکا واکنش نشان میدهد .این در حالی است

بهپوری ( )9393در پژوهشی به بازصورد فیلمسازان به

که نامنم نه از رویکرد سرگرمی بهره چندانی میبرد و نه

پرورششناسی و پرورش بنیادی فیلمهای ساصته شده برای

به رویدادهای ناری نامعه تونه چندانی دارد .میتوان

کودکان ایرانی بنیاد نگرهای این پژوهش سازاییگری است

مدعی شد علیرغم استانداردهای یکسانی که برای برگزاری

که بر یاریرسانی پیرامون و پیرامونیان به کودکان در فرایند

نشنوارههای فیلم ونود دارد گلدنگلوه بازتابی از ساصتار

پرورش پافشاری میکند .در این چارچوه ،اگر فیلمهایی که

تجاری صنعت فیلم و تلویزیون در آمریکا و نشنواره نام

برای صردساتن ساصته میشوند پرورشبنیاد یا همسو با

نم بازتابی از ساصتار دولتی و انحصاری صنعت تلویزیون

پرورش شناصتی ،عاطفی ،و رفتاری آنان نباشند ،نمیتوانند

در ایران است.

آن گونه که باید و شاید به ایشان یاری رسانند و این میتواند

رسایی ( ،)9392در پژوهشی به بررسی تحلیل محتوای

زمینهساز دشواریها و کاستیهایی در فرایند پرورشی ایشان

آموزشی و تربیتی فیلمهای تولید شده در کانون پرورش

شود .واقعیتهای بومی چنین مینمایند که دیگر رسانههای

فکری کودکان و نونوانان پرداصته است .هدف از این

ساصته شده برای صردساتن ایرانی از پرورش بنیادی چندانی

پژوهش تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی فیلمهای تولید

برصوردار نیستند .از این روی ،نه تنها پیشبینی میشود که

شده در کانون پرورش فکری کودکان و نونوانان است.

فیلمهای ساصته شده برای کودکان هم این چنین هستند ،بلکه

روش پژوهش مورد استفاده ،تحلیل محتوای کمی میباشد.

زمینهساز این ناپرورش بنیادی هم بازصورد سازندگان آنها به

نامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه فیلمهای داستانی -زنده

پرورششناسی و پرورشیاری است .پژوهشهای پیشین

و انیمیشن دهههای  20 ،10 ،60 ،۲0کانون پرورش فکری

نیز ،با همهی کاستیهایی که دارند ،یافتههایی دارند که نه تنها

کودکان و نونوانان تشکیل میدهد .حجم نمونه مورد

از این پیشبینی پشتیبانی میکنند ،بلکه زمینهساز این گمانه
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هم میشوند که هرچه بازصورد فیلمساز به پرورش یاری

انیمیشن تلویزیونی ،مناسب این مخاطب است ،شناسایی

سازندهتر باشد ،فیلمش هم پرورش بنیادتر است .برای

گردد.

آزمودن این گمانه ،از میان فیلمهای ساصته شده برای

گل بابایی و شیرزادی ( )9394در پژوهشی به بررسی

صردساتن 94 ،فیلم برگزیده و نگرش شدند تا پرورش

تاثیر فیلمهای نشنواره رشد بر یادگیری در

علوم دوره

بنیادی آنها سنجیده شود .با سازندگان این فیلمها نیز

راهنمایی پرداصتهاند .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر

گفتوگو شد تا سازندگی واکنشهای شناصتی -عاطفی-

بکارگیری و استفاده از فیلمهای نشنواره رشد بر میزان

رفتاری از پیشآموصته (بازصورد) شان به پرورششناسی و

یادگیری و یادداری در

علوم و مقایسه آن با روش سنتی

پرورش یاری آشکار شود .نگرشنامه و پرسشنامهی

است .نامعه آماری ،دانشآموزان پسر دوم راهنمایی شهر

به کارگرفته شده پژوهنده ساصته و از روایی و پایایی

ری هستند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد 3۲

بسندهای برصوردارند .پردازش دادههای واژهگانی و

نفر دانشآموز در گروه آزمایش و  3۲نفر هم در گروه گواه

شمارهگانی به دست آمده به یافتههایی انجامیده که از گمانهی

قرار گرفتند .نوع تحقیق براسا

اهداف ،کاربردی و روش

پژوهشی بات پشتیبانی میکنند ،هر چند که بازصورد گروه

تحقیق ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با

فیلمسازان روی همرفته ناسازنده ارزیابی شد و فرآوردههای

گروه گواه میباشد .برای تعیین روایی ابزار گردآوری

آنها نیز از پرورش بنیادی چندانی برصوردار نبودند .از میان

اطالعات ،از نظرات متخصصان و استادان استفاده شد و

 94فیلم نگرش شده ،هیچ یك در دستهی «پرورش بنیاد»

پایایی آزمون با روش آلفای کرانباخ  0/23درصد محاسبه

نای نگرفتند .تنها دو فیلم در دستهی «تا اندازهای پرورش

شد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها همسان بودن گروهها را

بنیاد» و بیشتر آنها در دستهی «اندکی پرورش بنیاد» نای

تایید کرد .یك هفته پس از انرای تدریس و متغیر مستقل،

گرفتند .یکی نیز «ناپرورش بنیاد» بود.

پس آزمون یادگیری و حدود چهار هفته بعد ،پس آزمون

بخارایی ( )9394در پژوهشی به مخاطبشناسی کودك

یادداری انجام گرفت .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و

و نونوان در سریالهای انیمیشن تلویزیونی پرداصته است.

استنباطی استفاده شد طبق نتایج بین پیش آزمون روشهای

امروزه تاثیر انیمیشنها و کارتونهای تلویزیونی بر رفتار و

معمول و نمایش فیلم رشد؛ بین آزمون یادگیری و یادداری

اعمال کودك و نونوان بر هیچ کس پوشیده نیست .این قشر

با استفاده از نمایش فیلم رشد با روش سنتی تفاوت

مخاطب به دلیل شرایط سنی ،بیش از بزرگساتن تحت تاثیر

معنیداری ونود دارد.

این گونه برنامهها قرار میگیرد .آموزشها ،ایدئولوژی ،نوع

محمدحسنی ( )9399در پژوهشی به بررسی تحلیل

روابط و  ...که در این آثار ارائه میشود ،به صورت غیرمستقیم

فیلمهای آموزشی نشنواره بینالمللی رشد از منظر تفکر

بر ناصودآگاه او اثر گذاشته ،شخصیتش را شکل میدهد .با

انتقادی پرداصته است .وی بیان میکند که عصر ندید به

تونه به اهمیت موضوع ،شناصت سلیقه و نیاز مخاطب

همراه تحوتت بسیار صود ،چهره ارتباط در نهان را

کودك و نونوان ضروری به نظر میرسد .در پژوهش حاضر

دستخوش دگرگونیهای بسیاری کرده است .دنیای آموزش

نظریات رشد و دیدگاههای

نیز ،تحت تاثیر این تحوتت برای همگام شدن با

روانشناسی ،به ویژه نظریهی یادگیری مشاهدهای آلبرت

پیشرفتهای نوین به پیکاری رو به نلو قدم گذاشته است.

بندورا ،راه کارهای مناسب برای ارتقاء این آثار در قالبهای

یکی از این قدمها ،تالش متصدیان تعلیم و تربیت برای

سرگرمی ،نامعهپذیری ،تقویت روابط انتماعی و آموزش

استفاده از رسانههای ندید در انتقال مفاهیم آموزشی است.

مطرح شود .همچنین نوع فرم و محتوایی که در سریال

اینکه رسانهی فیلم تا چه اندازه میتواند به عنوان حامل

سعی شده تا براسا
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پیامهای مهم آموزشی ،موثر باشد ،تالش تحقیق حاضر بوده

( Tمستقل تك گروهی) استفاده شد .نتایج نشان داد که

کند

عملکرد فیلمها در انتقال مفهوم تفکر انتقادی نسبتا مطلوه

به چه میزان این فیلمها در انتقال مفهوم تفکر موفق عمل

بوده است .از میان صرده مهارتهای تفکر انتقادی ،بیشترین

کردهاند .نامعه آماری این تحقیق را تمامی فیلمهای چهل و

امتیاز متعلق به مهارت «فراشناصت» و کمترین امتیاز متعلق به

یکمین نشنواره بینالمللی فیلم رشد (چلچله) تشکیل داده

مهارت «استدتل کردن» بود است .در صرده مهارتهای

که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد بیست

سوال کردن ،ارتباط دادن و فراشناصت تفاوت معنادار

فیلم انتخاه و بعد از تعیین صرده مهارتهای تفکر انتقادی

میباشد و در صرده مهارتهای تحلیل کردن ،ارزشیابی،

از طریق چك لیست محقق ساصته میزان ونود این مؤلفهها

استدتل ،کاربرد واژگان انتقادی و استفاده از تکنیك نتیجه باز

در سکانسهای فیلم مورد بررسی قرار گرفته است .برای

تفاوت معنادار نمیباشد.

تا با بررسی عملکرد فیلمسازان نشنواره رشد مشخ

صالصه نتایج پژوهشهای داصلی در ندول ( )9بیان

تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (شامل

شده است.

کمترین ،بیشترین ،میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی

جدول  -7خالصه نتایج مربوط به پژوهشهای داخلی
عنوان

نتایج

محقق/سال

نقش نشنوارههای فیلم در

وی اشاره میکند که صاستگاه نشنوارههای فیلم غره است ،اما با گسترش

اکبرزاده نهرمی

سیاستگذاری فرهنگی تحلیل

فرهنگ غره این نوع نشنواره به پدیدهای نهانی بدل شده است .این مقاله

()9391

محتوای کیفی نشنواره تلویزیونی

از منظر سیاستگذاری فرهنگی به نشنوارههای تلویزیونی در ایران تونه

نام نم و نوایز گلدنگلوه

میکند.

تحلیل محتوای آموزشی و تربیتی
رسایی ()9392

فیلمهای تولید شده در کانون پرورش

محتوای اکثر فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نونوانان دارای
اهداف آموزشی و تربیتی میباشند.

فکری کودکان و نونوانان
بازصورد فیلمسازان به پرورششناسی
بهپوری ()9393

و پرورشبنیادی فیلمهای ساصته شده
برای کودکان ایرانی

اگر فیلمهایی که برای صردساتن ساصته میشوند ،پرورش بنیاد یا همسو با
پرورش شناصتی ،عاطفی ،و رفتاری آنان نباشند ،نمیتوانند آن گونه که باید
و شاید به ایشان یاری رسانند و این میتواند زمینهساز دشواریها و
کاستیهایی در فرایند پرورشی ایشان شود.
بر اسا

بخارایی ()9394

نظریات رشد و دیدگاههای روانشناسی ،به ویژه نظریهی یادگیری

مخاطب شناسی کودك و نونوان در

مشاهده ای آلبرت بندورا ،راه کارهای مناسب برای ارتقاء این آثار در

سریالهای انیمیشن تلویزیونی پروژه

قالبهای سرگرمی ،نامعهپذیری ،تقویت روابط انتماعی و آموزش مطرح

عملی :ساصت فیلم کودکانه

شود .همچنین نوع فرم و محتوایی که در سریال انیمیشن تلویزیونی ،مناسب
این مخاطب است ،شناسایی گردد.

گل بابایی و
شیرزادی
()9394

تاثیر فیلمهای نشنواره رشد بر
یادگیری در

علوم دوره راهنمایی

محمدحسنی

تحلیل فیلمهای آموزشی نشنواره

()9399

بینالمللی رشد از منظر تفکر انتقادی

17

طبق نتایج بین پیش آزمون روشهای معمول و نمایش فیلم رشد؛ بین آزمون
یادگیری و یادداری با استفاده از نمایش فیلم رشد با روش سنتی تفاوت
معنیداری ونود دارد.
عملکرد فیلمها در انتقال مفهوم تفکر انتقادی نسبتا مطلوه بوده است .از
میان صرده مهارتهای تفکر انتقادی ،بیشترین امتیاز متعلق به مهارت
«فراشناصت» و کمترین امتیاز متعلق به مهارت «استدتل کردن» بود است.
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و تقویت ناصواسددته تفاوت های ننسددیتی را می آموزند .اما

پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
و سدددارگلو )4094( 9در پژوهشدددی ،نقش

این الگودهی با واقعیت همخوان نیسددت در این سدداصته ها

تماشددای پویانمایی در کمك رسددانی به بالندگی توانایی های

تعداد زنان نسدبت به مردان بسیار کم است و زنان به نمایش

فهمیدن و اندیشددیدن را در کودکان پیش دبسددتانی بررسددی

درآمده نیز کارهای کم اهمیت را انجام می دهند .پژوهشددگر

کرد و دریافت که تماشددای پویانمایی ،به توانایی داسددتان

این امر را عاملی برای بدپروری صردساتن بیننده در زمینهی

گویی کودکان یاری رسددانده اسددت و تمرکز و آفرینندگی را

بالندگی ننسدی دانسته و فیلمها و پویانماییها را یاریرسان

افزاش داده اسددت .در این پژوهش ،بیسددت و یك کودك

نمی داند .با ونود قابل تونه بودن یافته های این پژوهش،

دصتر و پسددر ،هم زمان و یا پس از تماشددای پویانماییهایی

عنوان آن ،کمی گمراه کننده است و از آنجا که در این عنوان

که پژوهشدگر آنها را مناسدب با سطح بالندگی تنی و فراتنی

از تاثیر فیلمها و پویانماییها بر کودکان نام برده شدده است،

این نگرش،

این تصدور را ایجاد میکند که روش پژوهش ،آزمایشی بوده

تاثیرات و واکنش های کودکان به این پویانمایی ها بررسددی

در حالی که به ارزش یابی فیلم ها و پویانمایی ها پرداصته

شددد .افزون بر این ،با اسددتفاده از پرسددشنامههایی ،بازصورد

شده است .

کداراکا

کودکان دانسددته اند ،نگرش شدددند .براسددا

آموزش یاران این کودکان نیز ،نسددبت به یاری رسددان بودن

لدپرایس و وینریچ ،)4090( 3در تحقیق بدده مطددالعدده

نیسددت که

فیلم هدای علمی-تخیلی بر عالقده دانش آموزان بر نامعه

بازصورد آموزش یاران به یاری رسدددانی پویانمایی ها چه

پرداصتهاند .در این تحقیق سدعی شده است بر کاربرد فیلمها

نایگاهی در بنیاد نگره ای دارد .سددنجش این بازصورد ها در

با رو ش زمینهیابی پرداصته شدده است.پس از نمایش فیلمها

صددورتی کمك کننده اسددت که نگره ،آن را مالکی پذیرفتنی

به تاثیر فیلمها با اسدتفاده از پرسشنامه اقدام شده است .نتیجه

برای بهبود پرورش کودکان بداند .حال آنکه صددرف نگرش

بدسددت آمده نشددان میدهد که عالقه و تحلیل دانشآموزان

کودکان همزمان و پس از تماشای پویانماییها نیز ،نمیتواند

در مسددائل مورد نظر مثبت بوده اسددت .در نتیجه گیری ذکر

گویای بهبود توانایی های اندیشددیدن آنها باشددد .برای چنین

شدده است که که آنها با انتخاه فیلمهای علمی و تخیلی به

نتیجه گیریایی ،چه بسددا بهتر بود که از روش آزمایشددی و

دنبال شددبیه سددازی عالیق دانش آموزان بوده اند تا آنها را به

مقایسددهی دو گرو آزمایش و گواه و آزمودن پیش و پس از

تفکر انتقادی در مورد مفاهیم علمی تشویق کنند.

این پویانمایی ها سددنجش شددد .اما مشددخ

تماشددای پویانماییها بهره گرفته میشددد .البته انتخاه روش

شرام )4006( 2در پژوهشی که در مورد پویانمایی انجام

پژوهش و سددازه ها به بنیاد نگره ای پژوهش برمی گردد که با

داده اسددت به این نتیجه رسددیده اسددت که فیلم پویانمایی به

تونه به عنوان نشدددن آن در این پژوهش ،داوری راسددتی یا

آسددانی می تواند باعث تفریح ،سددرگرمی ،انبسدداط صاطر و

ناراستی روش آن ،امکانپذیر نیست.

فراغت کودکان شددود و به آنها فرصددت میدهد که عالم

گوکچه آرسددالن ،)4090( 4تاثیر پویانماییها و فیلمهایی

صیال ،در داسدتانها و حوادث شدورانگیز و پر دلهره سهمی

که برای کودکان سدداصته می شددود را بر بالندگی ننسددی

داشددته باشددند و نقش ایفا نمایند .فیلم های پویانمایی به آنها

بینندگان صردسددالشددان بررسددی کرده اسددت .یافتههای این

فرصدت میدهد که صود را با مردم نالب و دوسدتداشتنی

پژوهش کده با روش تحلیل محتوای برصی از فیلم ها و

همانند سدازند ،از مسائل و مشکالت واقعی زندگی بگریزند

پویدانمدایی های کودکانه انجام گرفت ،نشدددان داد که این

و در تمام لذایذی که یك وسددیله تفریحی میتواند در اصتیار

سدداصتهها ،الگوهای قالبی از ننسددیت ارائه میدهند .کودکان

آنها قرار دهد ،سددهیم شددوند .بنابراین می توان قدرت تخیل

با دیدن این سدداصتهها از طریق یادگیری انتماعی ،الگوگیری

کودك را به کمك فیلم پویانمایی پرورش داد.
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گردآوردی شده است.

در نددول ( ،)4صالصددده نتدایج پژوهش های صارنی

ندول  -4صالصه نتایج مربوط به پژوهشهای صارنی
محقق/سال
و

کاراکا
سرگلو
()4094

عنوان

نتایج

نقش تماشای پویانمایی در

تماشای پویانمایی ،به توانایی داستانگویی کودکان یاری رسانده و تمرکز و

کمكرسانی به بالندگی تواناییهای

آفرینندگی را افزاش میدهد .همچنین ،با استفاده از پرسشنامههایی ،بازصورد

فهمیدن و اندیشیدن را در کودکان

آموزش یاران این کودکان نیز ،نسبت به یاری رسان بودن این پویانماییها

پیش دبستانی

سنجش شد
فیلمهای مخت

کودکان ،الگوهای قالبی از ننسیت ارائه میدهند .کودکان با

گوکچه

تاثیر پویانماییها و فیلمهای مخت

دیدن این ساصتهها ،از طریق یادگیری انتماعی ،الگوگیری و تقویت ناصواسته،

آرسالن

کودکان بر بالندگی ننسی بینندگان

تفاوتهای ننسیتی را میآموزند .اما این الگودهی با واقعیت همخوانی ندارد.

()4090

صردسالشان

در این ساصته ها تعداد زنان نسبت به مردان بسیار کم است و زنان به نمایش
درآمده نیز کارهای کم اهمیت را انجام میدهند.

لپرایس و
وینریچ
()4090

مطالعه فیلمهای علمی-تخیلی بر
عالقه دانشآموزان بر نامعه

عالقه و تحلیل دانشآموزان در مورد فیلمهای علمی و تخیلی مثبت است .لذا
آنها با انتخاه فیلمهای علمی و تخیلی به دنبال شبیهسازی عالیق دانشآموزان
بودهاند تا دانشآموزان را به تفکر انتقادی در مورد مفاهیم علمی تشویق کنند.
فیلم پویانمایی به آسانی میتواند باعث تفریح ،سرگرمی ،انبساط صاطر و

شرام ()4006

تاثیر پویانمایی برای رفتار کودکان

فراغت کودکان شود .و به آنها فرصت میدهد که عالم صیال ،در داستانها و
حوادث شورانگیز و پر دلهره سهمی داشته باشند و نقش ایفا نمایند.

فرهنگی فیلم های اکران شددده در نشددنواره بین المللی

روش پژوهش
پژوهش حاضددر از نظر هدف ،کاربردی اسددت ،چرا

فیلم رشددد در سددال  9391اسددت .لذا محقق فیلم های

که پژوهش بیش از هر چیز ،به دنبال دسددتیابی به یك

برگزیده نشددنواره فیلم کودك و نونوان را که در واقع

هدف عملی و توسدعه دانش کاربردی در زمینه موضوع

نشددان از فیلم برای کودکان اسددت ،مد نظر قرار داده

مورد نظر اسدددت .از نظر نحوه گردآوری اطالعات،

است .در واقع هدف بررسی فیلمهای نشنواره با تونه

اسدنادی با اسدتفاده از مطالعات کتابخانهای و استفاده از

به رسالتی که برعهده دارد میباشد.

سددایت های معتبر علمی و روش میدانی با بهرهگیری از

روش تحلیل محتوای کمی ،روشددی کاربردی برای

پیمایش در قالب تکنیك پرسددشددنامه اسددت و از لحاظ

این تحقیق محسدوه میشود .بنابراین در این تحقیق با

کنترل متغیرها غیر آزمایشدددی اسدددت ،به عبارتی در

اسدددتفداده از روش تحلیدل محتوای کمی با رویکرد

پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای فرهنگی فیلمهای اکران

نشدانهشناسی و استخراج نشانهها در فیلم توسط داوران

شدده در نشدنواره بین المللی فیلم رشد در سال 9391

نشنواره درصدد پاسخگویی به سؤاتت اقدام گردید.

همانگونه که هسدت ،توصدیف می شود و متغیرها مورد

واحدهای تحلیل ،چیزها یا افرادی هسددتند که در

دسدددتکاری قرار نمی گیرند .همچنین این پژوهش در

تحقیقات علوم انتماعی مطالعه و مورد بررسددی واقع

زمره پژوهشهای توصدیفی اسددت ،چرا که صددرفاً برای

می شوند (رضوانی .)9329 ،از آنجایی که هدف مطالعه

شددناصت بیشددتر شددرایط مونود یا یاری دادن به فرایند

و تحلیل فیلم های کودك از نظر نقش و نایگاه کودك

تصمیم است.

اسددت ،بنابراین واحد تحلیل فیلم های کودك میباش دد.

در این تحقیق ،محقق بدده دنبددال تحلیل محتوای

10

واحدهای ثبت ،عناصدری از محتوا هستند که در فرآیند
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کدگذاری طبقهبندی صواهند شددد .واحد ثبت واحدی

یافتهها

اسدداسددی در تحلیل محتواسددت که ممکن اسددت با

در این بخش ،به بررسدی اطالعات نمع آوری شده

واحدهای نمونهگیری یکی باشددد (رایف )932۲ ،که در

با هدف پاسخ به چهار پرسش اصلی پژوهش با استفاده

این پژوهش ،هر سددکانس یك واحد ثبت به شدددمار

از شدداص

میرود.

های آمار توصددیفی پرداصته می شددود .بدین

منظور ،با تونه به فیلم های مورد بررسدی ،پرسشنامه ای

قلمرو موضوعی پژوهش ،محتوای فرهنگی ،علمی،

شدددامدل گویه های مربوط به بعدهای فرهنگی ،علمی،

تربیتی و آموزشددی فیلم های اکران شددده در نشددنواره

تربیتی و آموزشدی طراحی شددده و توسط پانزده نفر از

بین المللی فیلم رشددد در سددال  9391اسددت .همچنین

داوران نشنواره پاسخ داده شده است.

قلمرو زمدانی پژوهش ،چهل و هشدددتمین نشدددنواره

سوووال اول پژوهش :توجه به بعد فرهنگی محتوای

بین المللی فیلم رشددد (سددال  )9391می باشددد .نامعه

فیلمهای چهل و هشووتمین دوره جشوونواره رشوود در

آمداری فیلم هدای مورد مطدالعده را فیلم های کودك و

سال  31چگونه است؟

نونوان تشکیل می دهد .بر همین اسا  ،فیلم های برای
مخدداطبین دوره هددای اول ابتدددایی ،دوم ابتدددایی ،اول

برای بررسدی بعد فرهنگی فیلمهای نشنواره ،یازده

متوسدطه و دوم متوسدطه انتخاه شدهاند .نامعه آماری

گویه طراحی شدده اسدت .ندول ( ،)3صالصه بررسی

برای تحلیل کمی پژوهش و ارزیابی نمایش گویه های

گویده های مربوط به بعد فرهنگی محتوای فیلم های

پژوهش در فیلم ها را داوران و صداحب نظران نشنواره

نشدنواره فیلم رشدد دوره چهل و هشتم در سال  91را

بینالمللی فیلم رشد تشکیل میدهند.

نشان میدهد.

جدول  -9خالصه بررسی گویههای مربوط به بعد فرهنگی محتوای فیلمهای چهل و هشتمین دوره جشنواره رشد در سال 31
صیلی کم

گویه
9

نمایش میزان وندان کار

متوسط

کم

صیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

9

1

4

93

3

40

2

۲3

9

1

نمایش میزان صوشبینى و
4

امید نسبت به اوضاع آینده

-

-

4

93

۲

33

1

21

9

1

کشور
نمایش میزان پایبندى به
3

موازین عقلى و دورى از

-

-

-

-

2

41

۲

33

6

20

صرافات
نمایش نمادها و عناصر
2

فرهنگی (اماکن باستانی،

-

-

-

-

6

20

1

21

4

93

تاریخی و مذهبی)
نمایش مراسم سنتی ملی
۲

(یلدا ،چهارشنبه سوری و
عید نوروز ،عید پاك ،سال

9

1

9

1

9

60

3

40

9

1

نو میالدی ،کریسمس)
6

نمایش مراسم سنتی دینی-

9

1

4

93

1

21
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9

16

1
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مذهبی (عید فطر ،عید قربان،
عاشورا ،محرم ،اربعین،
رمضان ،عشای ربانی )...
نمایش رشد و بالندگی

-

-

9

1

3

40

2

۲3

3

40

1

-

-

4

93

6

20

1

21

-

-

9

نمایش انتفاع انسانیت

4

93

1

21

2

41

4

93

-

-

90

نمایش ایجاد روابط انسانی

-

-

9

1

4

93

2

۲3

2

41

-

-

3

40

1

21

2

41

9

1

انسانها
نمایش عدالت انتماعی و

2

اقتصادی

99

نمایش ایجاد دنیایی آباد و
آزاد

بیشترین فراوانی مربوط به گزینه متوسط است.

با تونه به ندول ( ،)3میتوان گفت که:

 -در مورد گویه انتفاع انسدانیت بیشترین فراوانی مربوط

 -در گویه های نمایش میزان وندان کار ،نمایش میزان

به گزینه کم است.

صوشددبینی و امید ،نمایش نمادها و عناصددر فرهنگی ،نمایش
رشدددد و بالندگی انسدددان ها ،نمایش عدالت انتماعی و

سووال دوم پژوهش :توجه به بعد علمی محتوای فیلمهای

اقتصددادی و نمایش ایجاد روابط انسددانی بیشددترین فراوانی

چهل و هشوتمین دوره جشنواره رشد در سال  31چگونه

مربوط به گزینه زیاد است.

است؟

 -در گویه میزان پایبندی به موازین عقلی و دوری از

برای بررسدی بعد علمی فیلمهای نشدنواره ،هفت گویه

صرافات بیشترین فراوانی مربوط به گزینه صیلی زیاد است.

طراحی شدده اسدت .ندول ( ،)2صالصه بررسی گویه های

 -در گویه های نمیایش مراسددم سددنتی-ملی و نمایش

مربوط به بعد علمی محتوای فیلمهای نشددنواره فیلم رشددد

مراسددم سددنتی-دینی و گویه نمایش ایجاد دنیایی آزاد و آباد

دوره چهل و هشتم در سال  91را نشان میدهد.

جدول  -4خالصه بررسی گویههای مربوط به بعد علمی محتوای فیلمهای چهل و هشتمین دوره جشنواره رشد در سال 31
گویه

صیلی کم
فراوانی

کم

درصد

فراوانی

متوسط
درصد

فراوانی

زیاد

درصد

فراوانی

صیلی زیاد
درصد

فراوانی

درصد

نمایش تکوین و تعالی
ننبههای انسانی هویت
9

دانشآموزان برای تقویت

-

-

2

41

4

93

6

20

3

40

روابط حق محور با همه
انسانها در سراسر نهان
4

مسئولیتپذیری همهنانبه

-

-

3

40

4

93

2

21

3

40

3

روحیه کارآفرینی

-

-

-

-

2

41

۲

33

6

20

مشارکت انتماعی و داشتن
2

روحیه نمعی و مهارت

-

-

4

93

۲

33

1

21

9

1

موردنیاز نامعه
۲

پایداری و پاسداری از حریم

15

-

-

9

1

3

40

1

21
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و ارزش انسانی
6
1

نوع دوستی
نمایش عدم تجسس و سوء
ظن

-

-

9

1

4

93

6

20

6

20

9

1

9

41

۲

33

2

41

9

1

 -در گویه نوع دوستی گزینههای زیاد و صیلی زیاد

با تونه به داده های ندول ( ،)2مالحظه می شددود

هر دو در نایگاه بیشترین فراوانی قرار دارند.

که:
 -در گویه های تکوین و تعالی ننبه های انسددانی

سوووال سوووم پژوهش :توجه به بعد تربیتی محتوای

هویدت دانش آموزان ،مسدددئولیت پذیری همه نانبه،

فیلمهای چهل و هشووتمین دوره جشوونواره رشوود در

مشدددارکدت انتمداعی و روحیدده نمعی ،پایداری و

سال  31چگونه است؟

پاسددداری از حریم و ارزش انسددانی بیشددترین فراوانی

برای بررسدی بعد تربیتی فیلم های نشنواره ،هشت

مربوط به گزینه زیاد است.

گویه طراحی شدده اسدت .ندول ( ،)۲صالصه بررسی

 -در گویده روحیه کارآفرینی بیشدددترین فراوانی

گویده هدای مربوط به بعد تربیتی محتوای فیلم های

مربوط به گزینه صیلی زیاد است.

نشدنواره فیلم رشدد دوره چهل و هشتم در سال  91را

 -در گویه عدم تجسددس و سددوء ظن بیشددترین

نشان میدهد.

فراوانی مربوط به گزینه متوسط است.

جدول  -5خالصه گویههای مربوط به بعد تربیتی محتوای فیلمهای چهل و هشتمین دوره جشنواره رشد در سال 31
صیلی کم

گویه
9
4
3

نمایش میزان پاىبندى به
قانون
نمایش آشنایی و یادگیری
ارزشهای صانواده و انتماع
نمایش احسا

مسئولیت

والدین نسبت به فرزندان

متوسط

کم

صیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

-

-

2

41

3

40

۲

33

3

40

-

-

9

1

3

40

2

41

2

21

-

-

9

1

2

41

2

41

6

20

نمایش آشنایی و یادگیری
2

نقش؛نایگاه ،حقوق و
مسئولیتهای صانوادگی و

-

-

9

1

6

20

2

41

2

41

انتماعی
۲
6
1
2

نمایش رعایت حقوق
شهروندی
نمایش نظم انتماعی
نمایش آشنایی قوانین و
مقررات
نمایش احترام به مالکی مادی
و معنوی

-

-

9

1

9

60

2

41

9

1

-

-

9

1

99

13

3

40

-

-

9

1

9

1

6

20

1

21

-

-

9

1

3

40

۲

33

6

20

-

-
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اطالعات مندرج در ندول ( )۲نشان می دهد که:

صیلی زیاد ،بیشترین فراوانی را دارد.

 -در گویدده هددای نظم انتمدداعی ،رعددایددت حقوق

سوال چهارم پژوهش :توجه به بعد آموزشی محتوای

شدددهروندددی ،آشدددنددایی بددا نقش ،نددایگدداه ،حقوق و

فیلمهای چهل و هشووتمین دوره جشوونواره رشوود در

مسدددئولیت های صانوادگی و انتماعی باتترین فراوانی

سال  31چگونه است؟

مربوط به گزینه متوسط است.

برای بررسی بعد آموزشی فیلم های نشنواره ،یازده

 -در گویده هدای احترام به مالکی مادی و معنوی،

گویه طراحی شدده اسدت .ندول ( ،)6صالصه بررسی

آشدددنایی با قوانین و مقررات و میزان پایبندی به قانون

گویه های مربوط به بعد آموزشدددی محتوای فیلم های

بیشترین فراوانی مربوط به گزینه زیاد است.

نشدنواره فیلم رشدد دوره چهل و هشتم در سال  91را

 در گویههای آشنایی ارزشهای صانواده و انتماعو احسددا

نشان میدهد.

مسددئولیت والدین نسددبت به فرزندان گزینه

جدول  -6خالصه بررسی گویههای مربوط به بعد آموزشی محتوای فیلمهای چهل و هشتمین دوره جشنواره رشد در سال 31
گویه
9
4

مهارتآموزی
نمایش آگاهی از تحوتت و
نوآوریهای علمی

صیلی کم

متوسط

کم

صیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

-

-

3

40

3

40

3

40

6

20

-

-

4

93

۲

33

1

21

9

1

نمایش رابطه مناسبسازی و
3

فرهنگسازی حضور
توانخواهان (معلوتن) و نحوه

-

-

۲

33

2

41

2

41

4

93

تعامل با آنها
نمایش بهرهمندی هوشمندانه
2

از فناوریهای نوین در نظام

-

-

6

20

6

20

3

40

-

-

تعلیم و تربیت
نقش نظام تعلیم و تربیت
۲

رسمی عمومی و صانواده در

-

-

3

40

2

41

6

20

4

93

رشد و تعالی کشور
نمایش اشتراك گذاشتن دانش
6

با بهرهگیری از فناوریهای

4

93

۲

33

3

40

۲

33

-

-

ارتباطی
1
2

نمایش نوآوری و صالقیت
نمایش دستاوردهای علمی در
قالب محتوای داستانی

-

-

9

1

94

20

9

1

9

1

-

-

3

40

6

20

۲

33

9

1

نمایش وسایل آموزشی در
9

نهت کارایی بهتر

-

-

6

20

2

41

۲

33

دانشآموزان

نتایج به دست آمده از ندول ( )6در توصیف گویه های

16

بعد آموزشی نشان میدهد که:
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 گویده مهارت آموزی در گزینه صیلی زیاد ،بیشدددترینفراوانی را دارد.

دانشآموزان در گزینه کم ،بیشترین فراوانی را دارند.
 -در گویه اسددتفاده هوشددمندانه از فناوریهای نوین در

 در گویه های آگاهی از تحوتت و نوآوری های علمیو نقش نظام تعلیم و تربیت رسددمی در رشددد کشددور گزینه
زیاد ،بیشترین فراوانی را دارد.

نظام تعلیم و تربیت گزینه های کم و متوسددط هر دو فراوانی
یکسانی دارند.
 -در گویه اشدددتراك دانش با بهره گیری از فناوری های

 -در گویده هدای صالقیت و نوآوری و دسدددتاوردهای

ارتباطی گزینههای کم و زیاد فراوانی باتتر و یکسانی دارند.

علمی در قالب محتوای داسدددتانی گزینه متوسدددط ،باتترین

تدحلیددل آمدداری متغیرهددای پژوهش در ندددول ()1
گردآوری شده است .ارزیابی  3۲گویه در بعدهای فرهنگی،

فراوانی را دارد.
 گویه های رابطه متناسددب سددازی و فرهنگ سددازیحضدددور توانخواهان و وسدددایل آموزشدددی در کارایی بهتر

علمی ،آموزشد دی و تربیتی بدا همکاری  9۲نفر از داوران و
کارشناسان نشنواره رشد صورت گرفته است.

جدول  -1تحلیل آماری متغیرهای پژوهش
بعد

فرهنگی

علمی

آموزشی

تربیتی

تعداد پاسخدهندگان

9۲

9۲

9۲

9۲

میانگین

31/21

42/20

42

4۲/21

انحراف استاندارد

1/36

۲/42

6/04

۲/10

کمترین (حد پایین)

43

92

9۲

9۲

بیشترین (حد بات)

29

20

36

33

بدا توندده بدده نتددایج نددول فوق ،میدانگین نظرات

محتوای فرهنگی ،دینی و انتمداعی فیلم هدا را نشدددان

داوران در عامل های فرهنگی ،علمی ،آموزشی و تربیتی

می دهد .با تونه به این ندول ،مشددخ

اسددت که در

به ترتیب در حدود  42 ،49 ،32و  46بوده اسدددت .در

هر یدك از پژوهش هدای پیشدددین ،تعداد محدودی از

نتیجه ،تونه به عامل فرهنگی در این فیلم ها بیشد دتر از

شدداص

های فرهنگی ،دینی و یا انتماعی مورد مطالعه

موارد دیگر بوده اسدددت .همچنین ،نمایش ابعاد علمی،

قرار گرفتده اسدددت؛ حددال آنکده این پژوهش ،بددا دیددد

آموزشددی و تربیتی در سددطحی تقریباً یکسددان در این

وسددیع تری به بررسددی شدداص

های فرهنگی ،علمی،

فیلمها به تصویر کشیده شدهاند.

آموزشدددی و تربیتی در فیلم هددای کودك و نونوان

نددول ( ،)2مقایسددده ای بین نتایج این پژوهش و

نشنواره رشد پرداصته است.

نتایج سددایر پژوهش های انجام شددده در زمینه ی تحلیل
جدول  -8مقایسهی نتایج این پژوهش با نتایج سایر پژوهشهای مرتبط
نتایج

محقق/سال

عنوان

سروستان و

چالشهای پیشروی فیلمهای دینی

همکاران

در سینمای ایران :مطالعه موردی فیلم

()9392

سینمایی "رستاصیز"

بشیر و نواهری

تحلیل انیمیشنهای هالیوودی با

با بررسی محتوای شش انیمیشن معروف هالیوودی 46 ،مفهوم تربیتی

()9396

رویکرد تربیتی

استخراج شده و به سه سطح تقسیم شدهاند .از مهمترین مفاهیم یافت شده

یکی از دتیل نرسیدن کنشگران دصیل در سرنوشت فیلم رستاصیز به تفاهم
بر سر اکران فیلم ،نبود کنش راهبردی در اظهارات کنشگران حاکم است.
لذا ،عقالنیت ارتباطی در اظهارات آنها ونود نداشته و منجر به تعامل
کنشگران به منظور رسیدن به تفاهم نمیشود.
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سیده علویه نوری و همکاران
میتوان به نسبیت در ارزشها ،تقد زدایی ،تاکید بر نایگاه مهم صانواده،
درونی بودن رشد و پیشرفت ،لزوم باور به کاری که باید انجام شود و ...
اشاره کرد.
فیلمهای نشنواره رویش  2بیشتر به فیلمهای معناگرا نزدیك بوده تا آنچه از
بخشی و اعظم
کاری ()9392

بررسی نیمرخ مؤلفههای دینداری و
تاثیرپذیری دینی مخاطبان فیلمهای
نشنواره رویش 2

یك فیلم دینی انتظار میرود .بیشترین تاثیرگذاری مربوط به ونه تاثیرگذاری
احسا

معنوی فیلمها میباشد .لذا ،شاید تونه زیاد بر ایجاد احسا

و

تجربه دینی ،مونب غفلت از سایر ابعاد تاثیرگذاری دینی مانند تقویت
باورها و اعتقادات یا افزایش گرایش و نگرش فرد به انجام مناسك دینی و
 ...شده است.

نعفری باغ
صیراتی و
همکاران

تاثیر آموزش صوشبینی از طریق
نمایش فیلم بر کفایت انتماعی

نتایج این مطالعه نشان می دهد که بعد از نمایش فیلم برای گروه مداصله،
میانگین نمرات آنها افزایش پیدا کرده و صوشبینی میتواند باعث افزایش
کفایت انتماعی دانشآموزان و در نتیجه ،باعث تاثیرگذاری در روند

دانشآموزان

()9393

تحصیلی ،انتماعی و صانوادگی آنها شود.
بررسی  40فیلم ایرانی برندهی نایزه در نشنوارههای کن ،برلین و ونیز

محمدی مهر و

رویکرد فیلمهای ایرانی برگزیده شده

نشان میدهد که  94/3درصد صحنهها ،محدودیت انتماعی زنان و دصتران

بیچرانلو

در نشنوارههای بینالمللی به مسائل

را نشان داده و در  6/6درصد ،ناهنجاریهای انتماعی بازنمایی شده است.

()9399

انتماعی ایران

رویکرد  9۲فیلم به مسائل انتماعی ،انتقادی-اصالحی بوده و در  3فیلم،

سرصوش و

تحلیل محتوای انتماعی آثار مسعود

مرادی ()9322

کیمیایی و داریوش مهرنویی

مؤلفههای سیاهنمایی به طور کامل دیده میشود.

تحلیل محتوای فرهنگی فیلمهای
این پژوهش

نتایج پژوهش این فرضیهها را تایید میکنند که (الف) ظهور مردساتری را
زنان مدیریت میکنند( .ه) در سینمای پس از انقاله ایران ،به نای روابط
دوستانه بین بازیگران و کارگردانان ،روابط کاری و رسمی حاکم شده است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که تونه به نمایش شاص

اکران شده در نشنواره بینالمللی فیلم
رشد در سال ( 9391مورد مطالعه:

های فرهنگی

در فیلمهای نشنواره فرهنگی با میانگین  32از دغدغههای فیلمسازان
نشنواره بوده و سایر شاص

نشنواره فیلم کودك و نونوان)

های علمی ،آموزشی و تربیتی کمتر در فیلمها
به نمایش در آمدهاند.

فیلمهای آموزشی و تربیتی مرتبط با موضوع و اهداف

بحث ،تفسیر و نتیجهگیری
نشنواره بینالمللی فیلم رشد به عنوان یکی از
قدیمیترین گردهمایی اهالی هنر سینما در ایران است که

نشنواره را نذه کرده و وارد سیستم آموزشی میکند.
از شاص

های مهم برگزاری نشنواره فیلم رشد،

میان مخاطبان صاص صود یعنی دانشآموزان ،معلمان و

آمادهسازی و فرصتآفرینی برای دانش آموزان ،دانشجوی

فعاتن عرصهی تعلیم و تربیت و سایر عالقمندان برگزار

معلم و فرهنگی معلم هنرمند در عرصه فیلمسازی میباشد.

میشود .این نشنواره با هدفهای آموزشی و تربیتی ،نشان

لذا به نهت تقویت ،توانمندسازی و توسعه آنها میبایست

میدهد که هنر هفتم به عنوان آصرین و پر مخاطبترین هنر

عالوه بر تشویق آنها ،به نقد کارهایشان در این عرصه نیز

توانسته در طول صد سال اصیر عرصههای علمی ،آموزشی

تونه داشت .از آنجایی که عدم تحمل نقد سازنده ،یك سنت

و تربیتی را نیز درنوریده و از آن صود کرده و به عنوان یك

همیشگی و تکراری است که در این عرصه ریشه دوانده ،لذا

رسانهی آموزشی نیز عمل نماید .فراصوانهایی که از طریق

باید این سنتها شکسته شده و بستر نقد و بررسی باز گردد.

دبیرصانه این نشنواره ارائه میشود ،هر ساله تعداد زیادی

باید با تشکیل کارگاهای آموزشی و گروههای هدفمند برای

64
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تحلیل محتوای فرهنگی فیلمهای اکران شده در جشنواره بینالمللی فیلم رشد در سال ( 1931مورد مطالعه :جشنواره فیلم کودك و نوجوان)

تولید و ساصت فیلمهای بهتر در زمینههای علمی ،تربیتی و

 -زمان مناسب و تبلیغات کافی.

فرهنگی نیز اقدام نمود؛ چرا که کار هنر نیازمند حمایت و

 ادامه فعالیت کمیته ارزشیابی به منظور هدایت مدیرانو سیاستگذاران در تصمیمگیریها.

هدایت میباشد.
نتایج این پژوهش حاکی از تونه ویژهی نشنواره فیلم

 -تخصی

امکانات مالی بیشتر به کمیته ارزشیابی.

کودك و نونوان رشد به مقوله مطالبات فرهنگی بوده و
محورهای علمی ،آموزشی و تربیتی فیلمها در نایگاههای

منابع

بعدی قرار دارند .فرهنگ به عنوان شاکله بنیادین نامعه ،نقش

آذین ،نبار ( .)9321نقد سینمای کودك و نونوان:

بی بدیلی در هدایت نامعه به سوی اهداف مترقی ایفا میکند

سینمای کودك و نونوان در بوتهی نقد کودکان و نونوانان

و در واقع ،هویت معنوی یك ملت را معین میکند .لذا تونه

در فیلمهای ایرانی (بخش ششم و آصر) ،مجله نقد سینما.

فیلمسازان به این حوزه را باید قدر دانست .همچنین،

دوره  ،69شماره .99

هنرمندان و متولیان امر باید در راستای تونه به سایر ابعاد

اکبرزاده نهرمی ،سید نمالالدین ( .)9391نقش

علمی ،آموزشی و تربیتی فیلمها قدمهای مؤثرتری برداشته و

نشنوارههای فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل

ها را در فیلمهای نشنواره بیشتر لحاظ

محتوای کیفی نشنواره تلویزیونی نام نم و نوایز

نمایش این شاص
نمایند.

گلدنگلوه ،فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و

در نهایت ،با تونه به اهمیت ابعاد چهارگانه مورد سوال
پژوهش و به نهت ارتقای کیفیت برگزاری نشنواره و

ارتباطات ،دوره  ،92شماره .۲3
اکبرلو ،منوچهر ،نهانگیریان ،عبا

و فروهر ،ژاله

شیوههای معنوی حمایت از آثار برگزیده پیشنهادات زیر ارائه

( .)9322چرا سینما به اقتبا

میگردند:

پنچاه و سومین نشست نقد آثار تخیلی کودك و نونوان،

 -دعوت از کارگردانان معروف و متخص

در حوزه

فیلم کودك و نونوان.

کتاه ماه کودك و نونوان تیر  ،9322شماره .93
بخارایی ،بهاره ( .)9394مخاطب شناسی کودك و

 استفاده بیشتر از آثار ادبی برنسته و مفاصر هزاران سالهاده فارسی.

نونوان در سریالهای انیمیشن تلویزیونی -پروژه عملی:
ساصت فیلم «کودکانه» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه

 بهرهگیری از موسیقی در آثار. انتخاه موضوعات مرتبط با نشنواره. بهرهگیری از معلمان و دانشآموزان در نهت اتقاءمحتوای فیلمها.

تربیت مدر  ،دانشکده هنر و معماری.
بخشی ،حامد و اعظم کاری ،فائزه ( .)939۲بررسی
نیمرخ مؤلفههای دینداری و تاثیرپذیری دینی مخاطبان
فیلمهای نشنواره رویش  ،2دین و ارتباطات ،سال بیست و

 حمایت مادی و معنوی از تولیدکنندگان. استفاده از فیلمهای نشنواره در مدرسه در طول سال -تخص

ادبی روی میآورد؟ /گزارش

بودنه مناسب.

 تالش به افزایش نمایش ابعاد آموزشی ،تربیتی وفرهنگی در فیلمهای نشنواره.
 تشویق سازندگان آثار برتر با حمایت مالی و معنوینهت تولید آثار فاصر.

سوم ،شماره ( 9پیاپی .)29
بشیر ،حسن و نواهری ،نواد ( .)9396تحلیل
انیمیشنهای هالیوودی با رویکرد تربیتی .تحقیقات فرهنگی
ایران ،دوره  ،90شماره ( 9پیاپی .)31
بهپوری ،یاسمن ( .)9393بازصورد فیلمسازان به پرورش
شناسی و پرورش بنیادی فیلمهای ساصته شده برای کودکان
ایرانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء ،دانشکده
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فیلمهای آموزشی بر میزان یادگیری ،دانش و تندرستی،

علوم تربیتی و روانشناسی.
نعفری باغ صیراتی ،علیرضا .قهرمانی ،لیال ،کشاورزی،

شماره پاییز و زمستان  ،9321دوره  ،3شماره .2-3

ساره و کاوه ،محمدحسین ( .)9393آموزش صوشبینی ،تاثیر

محمدحسنی ،نسرین ( .)9399تحلیل فیلمهای آموزشی

آموزش صوشبینی از طریق نمایش فیلم بر کفایت انتماعی

نشنواره بینالمللی رشد از منظر تفکر انتقادی ،پایاننامه

دانشآموزان ،آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران ،دوره

کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده

 ،4شماره .9

روانشناسی و علوم تربیتی.

دانیل ،رایف ،نی ،فیکو ،فریدریك و لیسی ،استفن

محمدی مهر ،غالمرضا و بیچرانلو ،عبداله (.)9394

( .)932۲تحلیل پیامهای رسانهای :کاربرد تحلیل محتوای

رویکرد فیلمهای ایرانی برگزیده شده در نشنواره های

کمّی در تحقیق ،ترنمه مهدصت برونردی علوی ،چاپ

بینالمللی به مسائل انتماعی ایران ،دوره  ،92شماره 49

دوم .تهران :سروش.

(مسلسل .)۲3

رسایی ،صدیجه ( .)9392تحلیل محتوای آموزشی و

میرفخرایی ،تژا و صامتی ،مرضیه ( .)939۲مطالعه

تربیتی فیلم های تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان

نشانهشناصتی تصویر کودکی در سینمای کودك و نونوان

و نونوانان ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه اراك،

ایران؛ مطالعه موردی مفهوم کودکی در فیلم «کودك و فرشته»،

دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

فصلنامه نامعه ،فرهنگ و رسانه ،دوره  ،92شماره .۲

رضوانی ،روح اهلل ( .)9329تحلیل محتوا .فصلنامه
پژوهش سال دوم بهار و تابستان  ،9329شماره .9
سرصوش ،سوسن و مرادی ،زهرا ( .)9322تحلیل
محتوای انتماعی آثار مسعود کیمیایی و داریوش مهر نویی،
دوره  ،4شماره .4
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