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  چكيده

در ايـن  . ها تهيه شـده اسـت   اين مقاله با هدف بررسي مفاهيم اخالقي و ضداخالقي در پويانمايي
هاي ايراني و  پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است؛ به اين منظور تعدادي از پويانمايي

نتـايج  . اي تكميـل گرديـد   در هنگام تماشاي هر يك از آنها پرسشـنامه خارجي انتخاب شدند و 
هاي ايراني و ايراني خارجي از ميان مفاهيم اخالقي كمك به نيازمندان  در پويانمايي: عبارتند از

هـاي خـارجي از    تالشگري در رتبه دوم و كارگروهي در رتبه سوم، در پويانمـايي  ؛در رتبه اول
تالشگري به همراه كـارگروهي در رتبـه    ؛به نيازمندان در رتبه اول ميان مفاهيم اخالقي كمك

هـاي ايرانـي مفـاهيم اخالقـي در      در پويانمـايي . اخالقي در رتبه سوم قـرار داشـتند   دوم و خوش
 هاي ايراني، خارجي و ايراني خارجي از در پويانمايي. هاي خارجي بيشتر بود مقايسه با پويانمايي

دروغگـويي در رتبـه دوم و    ؛احترامي به حقوق ديگران در رتبـه اول  بياخالقي  ميان مفاهيم ضد
م ضـداخالقي در  يهاي ايرانـي مفـاه   در پويانمايي. خواهي در رتبه سوم قرار داشتند افراط و زياده

  tهـا بـا اسـتفاده از روش آمـاري آزمـون      اين تفـاوت . هاي خارجي كمتر بود مقايسه با پويانمايي
هـاي ايرانـي و ايرانـي خـارجي مفـاهيم       همچنـين در پويانمـايي  . دار نبود هاي مستقل معني گروه

  .هاي خارجي برعكس بود اخالقي بيشتر بود و در پويانمايي اخالقي از مفاهيم ضد
  .كودكان و نوجوانان، مفاهيم ضداخالقي، پويانمايي ،بررسي مفاهيم اخالقي :كليدي گانواژ
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  مقدمه 

  اســت اقــوام روزگــار بــه اخــالق زنــده
  

 قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است  
)بهار یملک الشعرا(  

شود وی رفتارهـایی  خلق است و وجود یک صفت یا خلق در فرد موجب می ۀاخالق جمع واژ
مل جدی انجام دهد؛ اگر انسـان بـه أهیچ تفکر و ت متناسب با آن را بدون هیچ احساس سختی و بی

عکـس بـر اثـر  شـود و بـر سـالمت روح او محقـق مـیهای اخالقی پسندیده آراسـته شـود،  صفت
شـود او در  سـالمت روح انسـان باعـث مـی، شود های اخالقی ناپسند روح انسان بیمار می صفت

و در زندگی اجتماعی نشاط و شادابی داشته باشد و خوب را از بد و حـق را از  آرامش ،زندگی فردی
 ؛عثت پیامبران نیز تکمیل اخالق انسان استحالی که یکی از اهداف اساسی ب در ،ناحق تمییز دهد

همانـا مـن مبعـوث شـدم تـا  ؛انما بعثت التمم مکـارم االخـالق«: فرمایندپیامبر اکرم می که چنان آن
بـرای تحقـق  ،بنابراین .)١۴٩ص ،٣ج، ١٣۶٣شهری،  محمدی ری(» مکارم اخالق را تکمیل کنم

  .کردثر توجه قرار ؤهمه عوامل مباید به تربیت اخالقی 
دهنـد  سـال تشـکیل مـی ١٩تـا  ۴درصد از جمعیت کشور ما را کودکان و نوجوانان  ٣٢حدود 

سـن فـرد  هرچـهکودکی و نوجوانی اسـت و  دوره ،ترین دوره تربیت مهم. )١٣٩٠مرکز آمار ایران، (
ــایین ــد پ ــر باش ــان ،ت ــت وی امک ــذیر تربی ــت  پ ــر اس ــیدپور، (ت ــه چنان آن؛ )٣١، ص١٣٧٢رش    ک

همانـا دل و روح کـودک و نوجـوان، ماننـد زمـین خـالی و آمـاده : فرماینـد مـی حضرت علی
  ).٩١٣، ص١٣۵٢علینقی، ( پذیرد بذرافشانی است که هرچه در آن افشانده شود، می

 و ها از جمله کودکان و نوجوانان تغییر کرده است های انسان امروزه با پیشرفت فناوری سرگرمی
تلویزیـون بـر  تـأثیراز تـوان  نمی ،بنـابراین .رود شمار می بهترین آنها  تماشای تلویزیون یکی از مهم

های  تواند مثبت و یا منفی باشد، بر باورها و ارزش می تأثیرپوشی کرد، این  کودکان و نوجوانان چشم
 ۴ص، ١٣٨۴ 1،گانتر و آلیـر(بگذارد و تغییراتی در رفتار آنها به وجود آورد  تأثیرکودکان و نوجوانان 

کنـد کـه قصـه و داسـتان در قالـب  های گونـاگون اسـتفاده مـی تلویزیون از برنامه). ٣٠٧−٣٠۶و 
مندی کودکان و نوجوانان را نیـز همـین  هعالق بیشترشوند و  از جمله آنها محسوب می 2ها پویانمایی
 پویانمایی بـه معنـی ۀواژ). ١۶۴−١۶٢، ص١٣٨٧پور و درتاج،  موسی(گیرند  بر می درها  پویانمایی

جان بخشیدن و تحرک دادن است، در حالی که پویانمایی از تعدادی تصویر ثابت، متوالی و مرتبط 
  متـوالی نمـایش داده شـوند، چشـم انسـان  طور بـهتشکیل شده است، اگر این تصاویر به سرعت و 

  ). ٧، ص١٣٩٠مظلـومی، (بینـد  دچار خطای دید شده و آنها را بـه صـورت تصـویر متحـرک مـی
                                                           
1. Gunter & Aleer   2. animations  
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های آدمی بـه جـای  بیشتر یادگیری معتقد است) ١٩٨۶( 1ین مطلب باید گفت، بندورادر توضیح ا
مشـاهده و الگـوبرداری فـراهم راه از  مسـتقیماً  ،آنکه از طریق نتایج رفتار خود فرد شکل پیدا کنـد

یادسپاری، بازتولیـد و مرحلـه انگیزشـی ، یند شامل چهار مرحله توجهااو این فر دیدگاهشود، از  می
کند، در مرحله یادسپاری فرد رفتار الگو را به ذهن  توجه فرد به رفتار الگو توجه می ۀدر مرحل ؛است
سازد و در مرحلـه انگیزشـی  سپارد، در مرحله بازتولید فرد رفتارهای خود را با الگو هماهنگ می می

کودکـان و  ،بنـابراین). ٢۴٠−٢٣٩، ص١٣٩٠لطـف آبـادی، (پردازد  فرد به تقلید از رفتار الگو می
. کننـد شوند و آن رفتار را تقلیـد مـی ثر میأبینند به شدت مت ها می نوجوانان از رفتارهایی که در فیلم

توان از این عالقـه بـرای آمـوزش الگـوی  های تخیلی عالقه دارند و می همچنین کودکان به موضوع
ل کودکان و نوجوانان را کشورهای پیشرفته پرورش حس تخی که چنان آنمطلوب به آنها استفاده کرد، 

، ١٣٨٧پــور و درتــاج،  موســی(آورنــد  مــی شــمار بهثر در پیشــرفت علمــی و صــنعتی ؤعــاملی مــ
  تواننـد بـرای کودکـان و نوجوانـان منفعـت هـم داشـته  ها مـی پویانمایی ،بنابراین). ١٧۶−١٧۵ص

  کننـد  وبی پـرتـوان وقـت کودکـان را بـه شـکل مطلـ با استفاده مناسب از آنها می که چنان آنباشند 
  ). ٩، ص١٣٨۴گانتر و آلیر، (

 ،که ملزم به رعایت اصول اخالقی ملهم از دین اسالم اسـت ،اهمیت این مسئله برای جامعه ما
  والــدین نیســت  ۀبیشــتر از دیگــر جوامــع خواهــد بــود، البتــه تمــام بــار ایــن مســئولیت بــر عهــد

هـا،  نهاد خالقی الزم است همۀابرای تحقق تربیت ). ١۵٨پیشگفتار و ص ،٢، ج١٣٧١درخشان، (
؛ در ایــن میــان )١۴۶، ص١٣٩٠محمــدی، (در آن جهــت حرکــت کننــد  هــا هــا و خــانواده رســانه

با توجه به موارد بیـان . های این زنجیر باید مورد توجه قرار بگیرند یکی از حلقه عنوان بهها  پویانمایی
هـای عرضـه شـده بـرای کودکـان و  کـه از پویانمـایی کننـد در این پژوهش تالش می انشده محقق

د تـا بـه رفـع نـنوجوانان از نظر مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی ارزیابی دقیقی بـه عمـل آور
  .مشکالت موجود در این زمینه کمک شود

  
  ارچوب نظریهچ

های اخالقی به این معناست که مبـانی شـناختی، گرایشـی و ارادی مناسـب در  درونی شدن ارزش
هـای مسـتقیم،  که در مورد این مبانی سه دسته روش شودارزشی در درون فرد فراهم  مورد رفتارهای

  در مـورد مبنـای شـناختی رفتـار اخالقـی از روش  ؛رونـد کـار مـی همسـتقیم بـ مسـتقیم و غیـر نیمه
  مسـتقیم و  روش نیمـه ۀبه منزلـ »بحث و گفتگو«روش مستقیم، از روش  ۀبه منزل »ها تبیین ارزش«
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مستقیم، در مورد مبنای گرایشـی از روش مسـتقیم  روش غیر ۀبه منزل »پردازی عملی الگو«از روش 
ــوان  ــه ، از روش»تشــویق رفتارهــای ارزشــی«تحــت عن ــوان نیم ــر أت« مســتقیم تحــت عن ــد ب کی

الگـوپردازی «مستقیم تحـت عنـوان  و از روش غیر »گویی های اخالقی در قالب داستان شخصیت
توصـیه بـه «ر مورد مبنای ارادی از روش مستقیم تحت عنـوان سخن به میان آمده است و د »عملی

هـای  کـارگیری افـراد در قالـب طـرح بـه«مستقیم تحـت عنـوان  نیمه ، از روش»انجام رفتار ارزشی
آمـوزان در  طرح و اقدام خودجـوش دانـش«و از روش غیرمستقیم تحت عنوان  »اجتماعی اخالقی

  ).٨١، ص١٣٨٧ خسروی و باقری،(شود  استفاده می »های اجتماعی فعالیت
های  دهد، گنجاندن ارزش های کودکان را در مسیر رشد صحیح قرار می ترین عاملی که انگیزه مهم

کـودک هنگـام لـذت بـردن از فعالیـت بـا معـانی  ؛های نشـاط انگیـز اسـت اخالقی در بطن فعالیت
لذت، پلی اسـت تـا کـودک را در  کند و این ارتباط میان ارزش و های اخالقی، ارتباط برقرار می ارزش

  ). ١٠۵، ص١٣٩٠بهشتی و منطقی، (زندگی نیز فردی معتقد و مقید به اصول اخالقی بار آورد 
ای و  رایانـههـای  هـای داسـتان، بازیهـا، کتـاب هـا و پویانمـایی امروزه تلویزیون و رادیو، فیلم

ها اثرات عمیق مثبت و  این رسانه کنند که های همراه نقش مرکزی را در زندگی کودکان ایفا می تلفن
بـرای ؛ )۵۶١، ص٢٠١٠ 1،رای و رامجـت(منفی شناختی، اجتماعی و رفتاری روی کودکان دارند 

و توجه ویـژه بـه سـه نـوع خشـونت جسـمی،  2»تاب قبر کرم شب«نقد و بررسی پویانمایی  نمونه،
تاریخی که در گذشـته رخ این پویانمایی با یادآوری جنگی  ،دهد روانی و ساختاری جنگ نشان می

آموزشی برای آموزش صلح در خانه، مدرسه و جهان استفاده شود  ۀماد عنوان بهتواند  داده است، می
ات بـه دلیـل ترکیـب تأثیراین ). ۴١، ص٢٠١۴ 3،اکیموتو( ضد جنگ قرار گیردهای  و در طبقه فیلم

جهـانی شـدن و بـه دنبـال آن  مسـئلهانفعاالت آنها،  های مختلف با همدیگر، افزایش فعل و رسانه
 4،آندرسـون .و آ جنتیـل، سـلیم. آ(اند  اشغال فضای بیشتری در زندگی، در طول زمان افزایش یافته

هـا در جامعـه،  سـازی نقـش رسـانه هـایی بـرای بهینـه کشـف راه ،شرایطدر این ). ۵٣، ص٢٠٠٧
رای و رامجـت، (نیاز اسـت  ات منفیرساندن تأثیر حداقلبه های مثبت آنها و  برداری از ویژگی بهره

هایی انجام گرفته که در ادامه به مرور برخی از آنها  در این مورد پژوهش ،بنابراین). ۵۶١، ص٢٠١٠
  .شود پرداخته می

های کـودک  برنامه ۀبا توجه به اهمیت نقش رسانه در گسترش مفاهیم اخالقی پژوهشی در زمین
                                                           
1. Ray & Ram jat 

کیوکی نوساکا است که با هـدف عـذرخواهی او از  تاب قبر کرم شب و اقتباسی از رمان ١٩٨۶این اثر تولید سال  .٢ نوشته آ
  .خواهرش که در جنگ جهانی دوم بر اثر سوء تغذیه جان باخت، نوشته شده است

3. Akimoto   4. A. Gentile, Saleem & A. Anderson  
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ای غیرمستقیم، اما  ویژه تلویزیون، بیشتر به شیوه به های گروهی سیما بیانگر این مطلب است که رسانه
کننـد و زنـدگی روزمـره  ها به مخاطبان منتقل می های بسیاری را درباره ملت فراگیر اطالعات و آگاهی

دهند و هرچه مدت ارائه محتوا یا مضمونی خـاص در برنامـه تلویزیـونی  آنان را زیر نفوذ خود قرار می
های  توانـد از طریـق برنامـه گـذارد، همچنـین تلویزیـون می ی بر مخاطب میبیشتر باشد، تأثیر بیشتر

  کننده تـأثیر بیشـتری بـر کودکـان بگـذارد، در حـالی کـه بخـش بزرگـی از یـادگیری  نمایشی و سرگرم
  ). ٣٠−٢۵، ص١٣٩١گرجی بندپی، (شود  انسان از راه مشاهده رفتار و اعمال دیگران انجام می

بررسی روند تحولی کودک در تشخیص  دهد، دینی تلویزیون نشان میهای  ارزشیابی پویانمایی
در سنین پـایین قـادر بـه تمـایز  کودکانآن است که  بیانگرهای تلویزیونی،  درجه واقعی بودن برنامه

پـذیری ایـن گـروه سـنی در برابـر  علت آسـیب ،های واقعی از تخیلی نیستند و همین ضعف برنامه
شناسـی، تعلـیم و  ها باید با مشارکت متخصصـان روان برنامه ،بنابراینهای تلویزیونی است،  برنامه

های متناسب با سـطح رشـد  کنندگان با تجربه تلویزیونی طراحی و تولید شود تا برنامه تربیت و تهیه
فکری و سنی کودکان تهیه و ارائه شود و همچنین افرادی که بـه همـراه آنـان بـه تماشـای تلویزیـون 

ها و توانایی کودک را در درک مفاهیم مذهبی ارائـه شـده از  را از فیلم وانند ادراک اوت می ،پردازند می
  ). ١٨٠، ص١٣٨٧پور و درتاج،  موسی(تلویزیون باال ببرند 

 »انآمـوز دانشورزی و پرسشـگری  داستان بر افـزایش مهـارت فلسـفه تأثیر«با عنوان  یپژوهش
توان از رسـانه  گذارند، می را بر یادگیری افراد می أثیرتها بیشترین  حاکی از آن است که امروزه رسانه

بهتـرین  ،گویی و گرایش انسان به قصه و جذابیتی کـه قصـه بـرای او دارد زبان و قصه ۀفراموش شد
 کـه چنان آن، داری پویـا پرداخـت گرایی و دیـن استفاده را در این راستا برد و به تقویت نوعی اخالق

 جسـتجوخواهد به راه بیاید و به راه برود، باید ایـن رد پـا را  ی که میپای زندگی است و کس قصه ردّ 
کند، در حالی که از دیدگاه اسالم تفکر ابزار شناخت انسان از جهان پیرامون خود اسـت، تفکـر در 

ثرترین و ؤشـود کـه مـ در ذهـن مـی هایی پرسـشها باعـث بسـط معنـایی و بـه وجـود آمـدن  قصه
و کشـف  ، سـؤالتجربـه، این است که ذهـن یادگیرنـده را بـر تفکـرترین روش آموزش  آفرین تحول

  ). ٣٢−٢۶، ص١٣٨۶اسکندری و کیانی، (نقش کمکی برای خود قائل باشیم  متمرکز کنیم و صرفاً 
جایگـاه  های دینی ارائه مفاهیم اخالقی و داستان ،در کشور ما با توجه به حاکمیت فرهنگ دینی

های دینی منتشر شـده بـرای کودکـان و نوجوانـان  محتوای داستاندر حالی که تحلیل . دارد ای ویژه
بـه منـابع دهد، با توجه به اینکه بیشتر آثار نوشته شده از حالـت داسـتانی فاصـله گرفتـه و  نشان می

در  تازه ای گیری خالقیت، تغییر نگرش و رویهکار به، الزم است نویسندگان با اطالعاتی نزدیک شده
های سنی  انتشار آثار اخالقی متناسب با نیازهای گروه دری به وجود آورند و های دین نگارش داستان
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ای به خرج دهنـد و بـا توجـه بـه کمبـود آثـار در  های قرآنی اهتمام ویژه مایه و آثار داستانی با درون
نامه و فضایل یاران و پیـروان پیـامبران و امامـان و نیـاز امـروز بـه معرفـی  خصوص بیان سرگذشت

الزم است نویسندگان و ناشران به انتشـار آثـار در ایـن خصـوص اهتمـام ورزنـد  ،عملیالگوهای 
  ).١٧٠−١۶٩، ص١٣٩٠، محمدی(

تولیـد و  ۀهای اکشن که عمد های بازی دهد، زیان ای نشان می های رایانه پژوهش در زمینه بازی
سفانه به دلیـل أاما مت دهند از منافع آنها بسیار بیشتر است، ای را تشکیل می های رایانه مصرف بازی

هـا مخفـی  مدت بودن ایـن مضـرات، از چشـم خـانواده ماهیت روحی و روانی، نامحسوس و دراز
، ١٣٩٠موسـوی، (انـد  های تولید شده با هدف پرورش خالقیـت قابـل توصـیه اند، البته بازی مانده
ویـژه کودکـان  ان و بههایی که دارند، برای بازیکن ها به سبب ویژگی بازی با توجه به اینکه). ١٠۶ص

ایجـاد ، ویـژه در پـرداختن و نیـز ادامـه بـازی گیری از انگیزشی که بـه دارای جذابیت بوده و با بهره
تواننـد  آورنـد، مـی هـایی کـه فـراهم مـی توانند در امر آموزش مفید بوده و بـا قابلیـت می کنند، می

امکان اسـتفاده  ،بنابراین). ٣٢ص، ١٣٨٧آخوندی، (دستیارانی بسیار مناسب در امر آموزش باشند 
سـازی نظـام اخـالق دینـی بـر آنهـا وجـود دارد  ها در جهت تعلیم و تربیـت و پیـاده مثبت از بازی

  ). ١٠۶، ص١٣٩٠موسوی، (
اجتماعی است که به راحتـی قابـل  ۀشیوع خشونت یک مشکل پیچید ،ای خاص نمونه عنوان به

دهـد کـه در معـرض  علمی کافی نشان مـی شواهد). ۴، ص١٩٩۴ 1،ان آ ای وای سی(حل نیست 
و آندرسون،  جنتیل، سلیم(دهد  آمیز را افزایش می ای قرار گرفتن خطر رفتار خشونت خشونت رسانه

های خشـن مشـاهده شـده توسـط  در زمانی که میزان و شدت فعالیت که چنان آن). ۵٣، ص٢٠٠٧
هـای خشـن توسـط کودکـان نیـز  لیـتتعداد گزارشات فعا ،ها افزایش یافته از طریق رسانه ،کودکان

ابـزاری بـرای حـل  عنوان بهاین در حالی است که افراد باید بیاموزند خشونت را  ،افزایش یافته است
برای تحقق این هدف و کـاهش ). ١، ص١٩٩۴ان آ ای وای سی، (مشکل مورد استفاده قرار ندهند 

بزرگسـاالن بـه  ،دهد کـه اوالً  ن میها نشا پژوهش ،ای روی کودکان و نوجوانان خشونت رسانه تأثیر
را در مــورد  همــراه کودکــان و نوجوانــان یــک برنامــه تلویزیــونی را تماشــا کننــد و نارضــایتی خــود

های موجود ابراز کنند و با توضیح مفـاهیم اخالقـی و غیراخالقـی بـه زبـان سـاده، ادراک  خشونت
ی ارائـه شـده از تلویزیـون بـاال ببرنـد ها و توانایی کودک را در درک مفاهیم اخالقـ کودک را از فیلم

  ســازان  برنامـه اً ثانیــ ؛)١٨٠، ص١٣٨٧پــور و درتـاج،  و موسـی ١، ص٢٠٠٧ و دیگــران، 2میرانـدا(
                                                           
1. National Association for the Education of Young Children 

2. Miranda 
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تواننـد بـا اسـتفاده از  دهنـد، مـی اما جلوگیری از سرزنش مردم را ترجیح می ،که برای سود نگرانند
 2،و کیـرش ٧، ص٢٠٠٢ 1،کـانتر(اهمیـت و مسـتتر کننـد  عناصر کمدی خشونت موجـود را کـم

به علل اجتماعی جـرم از  یتوجه بیاین بحث نباید باعث  بر پیوسته، البته تمرکز )۵۵۵، ص٢٠٠۶
  ). ۵٢، ص٢٠٠٧ 3،فرگوسن(جمله فقر، خشونت خانوادگی، نابرابری اجتماعی و مواد مخدر شود 

شور مـا در رابطـه بـا گونه اطالعاتی در دست محققان ک با وجود اهمیت مفاهیم اخالقی، هیچ
تا میـزان  ند در صدد اندر این پژوهش محقق بنابراین،ها وجود ندارد،  میزان اخالقی بودن پویانمایی

های عرضه شـده بـرای کودکـان و نوجوانـان  مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی را در پویانمایی
  .دنارائه دهرفع مشکالت موجود در این زمینه  برای هایید و پیشنهادنبررسی کن

  
  های پژوهش پرسش

  ها استفاده شده است؟ مسائل و مشکالت آنها چیست؟ به چه میزان از مفاهیم اخالقی در پویانمایی
  هـا اسـتفاده شـده اسـت؟ مسـائل و مشـکالت  به چه میزان از مفاهیم ضـد اخالقـی در پویانمایی

  آنها چیست؟
  

  روش پژوهش 

روش تحلیل محتوا روشی مناسـب بـرای . در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است
ها به صورت  در این روش محتوای پیام وهایی در مورد محتوای یک پیام است  پرسشپاسخ دادن به 

های کیفـی  های کمی به داده توان روش تبدیل داده این روش را می رو، اینشود، از  کمی توصیف می
... های موجود در یـک مـتن، سـخنرانی، تصـویر و برای بررسی محتوای پیام ،بنابراین ؛لمداد کردق

در ایـن  .)١٣٢، ص١٣٩٠سرمد، بازرگان و حجـازی، (توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد  می
نیـز بایـد از ایـن  ،پـردازد ها می که به بررسی مفاهیم اخالقی و ضد اخالقی در پویانمایی ،پژوهش

  .روش استفاده کرد
  ):٢١، ص١٣٨٨نوریان، (یک روش تحقیق دارای این مراحل است  عنوان بهتحلیل محتوا 

های عرضه شده برای کودکـان  این پژوهش را همه پویانمایی ۀجامع :انتخاب جامعه پژوهش. ١
مورد از  ٢٠های واجد شرایط که  مورد از پویانمایی ۴٠دهند که از این تعداد  و نوجوانان تشکیل می

 ،باشـند مـی ٢٠٠١تولیـد شـده از سـال ، مورد خارجی ٢٠و  ١٣٨٠ایرانی، تولید شده از سال  آنها
                                                           
1. Cantor   2. Kirsh  
3. Ferguson 
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هـای مـورد نظـر در  اطالعات کلی پویانمـایی. گیری هدفمند استفاده شد انتخاب شدند و از نمونه
  ؛پیوست موجود است

  معیــار توصــیف در ایــن پــژوهش را مفــاهیم اخالقــی و مفــاهیم  :انتخــاب معیــار توصــیف. ٢
  ؛دهند ها تشکیل می ضد اخالقی موجود در پویانمایی

 ،بنــدی در ایــن پــژوهش بــه منظــور طبقــه :بنــدی براســاس معیــار توصــیف انتخــاب طبقه. ٣
 این مفاهیم. تهیه شده است مفهوم ضد اخالقی ٢٣مفهوم اخالقی و  ٢٣ای شامل تعداد  پرسشنامه

  ):١٣٧٩عمید، ( ارائه شده است ٢و شمارۀ  ١شمارۀ   و معنای لغوی آنها در جدول
  

  مفاهیم اخالقی: ١جدول 

  نگهداری کردن از مال دیگرانداری امانت
  سخن درست و حقیقت گفتنراستگویی
  شرط و پیمان را انجام دادنوفای به عهد
  عوض به کسی دادنپول یا چیز دیگری را بیسخاوتمندی

  خوب و درست سخن گفتن ادب
  تکبر بودنافتادگی و بیفروتنی

  نیازمندان را یاری و همراهی کردنکمک به نیازمندان
  وظایف خود را انجام دادنپذیری مسئولیت
  آراستن و ترتیب دادن نظم

  نصیب و بهره واجب دیگران را بزرگ و گرامی داشتناحترام به حقوق دیگران
  غصه دیگران شدنشریک غم وهمدردی
  شکیبایی و بردباری کردن صبر
  رویی و مهربان بودنخندهاخالقی خوش

  تر را بزرگ و گرامی داشتنافراد مسنتراحترام به بزرگ
  نظر کردن از خطای دیگران صرفگذشت و بخشش

  نظافت کردن و از آلودگی درآمدنپاکیزگی
  کردن زوال نعمت آنان آرزوی نعمت دیگران را داشتن بدون آرزو غبطه

  برای به دست آوردن چیزی سعی و کوشش کردنتالشگری
  در برابر ستم دیگران مقاومت کردنایستادگی در برابر ظلم

  همکاری و در کاری به یکدیگر کمک کردنکار گروهی
  حد وسط و میانه حال شدنروی اعتدال و میانه

  مطلب پوشیده و پنهان را حفظ کردنداری راز
  مردم را به کارهای خوب وادار کردن و از کارهای زشت منع کردنامر به معروف و نهی از منکر
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  مفاهیم ضد اخالقی: ٢جدول 

  به مال دیگران آسیب رساندن و مال دیگران را پنهانی بردنخیانت در امانت و دزدی
  سخن غیرحقیقت گفتندروغگویی

  شرط و پیمان را انجام ندادنشکنی عهد
 از بخشیدن پول یا چیز دیگر به کسی خودداری کردنخساست

  ناسزا سخن گفتنادبی بی
  فقط خود را دیدن و به دیگران توجه نداشتنغرور

  کمک نکردن به نیازمندان و آنان را تنها گذاشتنتفاوتی نسبت به نیازمندان بی
  از انجام وظایف خود خودداری کردنمسئولیتی بی

  شلختگی و بدون ترتیب بودننظمی بی
 نصیب و بهره واجب دیگران را خوار و کوچک شمردناحترامی به حقوق دیگران بی

  دست انداختن و کسی را مورد ریشخند قرار دادنتمسخر
  با سرعت و شتاب کاری را انجام دادنعجله

  مهربان بودناخمو و نااخالقی بد
  را خوار و کوچک کردنترافراد مسنتراحترامی به بزرگ بی
  سزای کار بد کسی را دادنجوییتوزی و انتقام کینه

  پاک و کثیف بودنناآلودگی
  زوال نعمت کسی را خواستنحسادت
  پروری کردنبیکارگی و تنتنبلی

  ستمدیده بودنمظلومیت
  کاری را تنها و بدون کمک دیگران انجام دادنگرایی فرد

  حد و اندازه تجاوز کردنازخواهیافراط و زیاده
  مطلب پوشیده و پنهان را آشکار کردنافشای راز

  از امر و نهی خودداری کردنتفاوتی نسبت به کار دیگران بی

  
به ایـن صـورت کـه در هنگـام  ،در این پژوهش واحد ثبت صحنه است :انتخاب واحد ثبت. ۴

به هر کدام از مفاهیم اخالقـی و مفـاهیم های مربوط  ها تعداد صحنه تماشای هر کدام از پویانمایی
   ؛ضد اخالقی شمارش شد

در این پژوهش برای تشخیص عناصـر از بـین مفهـوم اخالقـی و  :تشخیص عناصر هر طبقه. ۵
ها را به خود اختصاص داده بـود، انتخـاب  مفهومی که تعداد بیشتری از صحنه مفهوم ضد اخالقی،

  شد؛شد و به این ترتیب پرسشنامه تکمیل 
در ایـن پــژوهش اطالعـات فـراهم شــده بـا اســتفاده از  :گیری پـردازش اطالعـات و نتیجــه. ۶
  .ها در قالب جدول و نمودارهای خاص ارائه شد های آماری تجزیه و تحلیل شدند و یافته روش
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  ها و نتایج یافته

ضـد  نظر ایرانـی و خـارجی و بررسـی مفـاهیم اخالقـی و مفـاهیم های مورد با تماشای پویانمایی
    :اخالقی در آنها نتایج به شرح زیر است

  
  های ایرانی نمایی فراوانی مفاهیم اخالقی در پویا: ٣جدول 

 ایرانی مفهوم اخالقی ردیف
  درصد  فراوانی

 ٪١٠٠ ٢٠کمک به نیازمندان ١
 ٪٩۵ ١٩تالشگری ٢
 ٪٩٠ ١٨کار گروهی ٣
 ٪٨٠ ١۶امر به معروف و نهی از منکر ۴
 ٪۶۵ ١٣ادب ۵
 ٪۵٠ ١٠پاکیزگی ۶
 ٪۴۵ ٩همدردی ٧
 ٪٣۵ ٧اخالقیخوش ٨
تراحترام به بزرگ ١٠ ٪٣٠ ۶صبر ٩
پذیریمسئولیت ١٢ ٪٢۵ ۵وفای به عهد ١١
سخاوتمندی ١٣

احترام به حقوق دیگران ١۴ ٪٢٠ ۴
گذشت و بخشش ١۵
 ٪١۵ ٣فروتنی ١۶
داریامانت ١٧

نظم ١٨ ٪١٠ ٢
ایستادگی در برابر ظلم ١٩
رازداری ٢٠
راستگویی ٢١

غبطه ٢٢ ٪٠ ٠
رویاعتدال ومیانه ٢٣

 ٪٠۶/١٧ ١۵٧ جمع

  
  های ایرانی فراوانی مفاهیم ضد اخالقی پویانمایی: ۴جدول 

 ایرانی مفهوم ضد اخالقی ردیف
  درصد  فراوانی

 ٪١٠٠ ٢٠احترامی به حقوق دیگرانبی ١
 ٪٧۵ ١۵دروغگویی ٢
 ٪۶٠ ١٢افراط و زیاده خواهی ٣
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 ایرانی مفهوم ضد اخالقی ردیف
  درصد  فراوانی

تمسخر ۵ ٪۴٠ ٨خیانت در امانت و دزدی ۴
حسادت ٧ ٪٣۵ ٧ادبیبی ۶
 ٪٣٠ ۶کینه توزی و انتقام جویی ٨
نظمیبی ١٠ ٪٢۵ ۵غرور ٩
عهد شکنی ١١

عجله ١٢ ٪٢٠ ۴
احترامی به بزرگتربی ١٣
 ٪١۵ ٣مظلومیت ١۴
 ٪١٠ ٢بد اخالقی ١۵
افشای راز ١٧ ٪۵ ١آلودگی ١۶
خساست ١٨

٠ ٠٪ 

تفاوتی نسبت به نیازمندانبی ١٩
مسئولیتیبی ٢٠
تنبلی ٢١
گراییفرد ٢٢
تفاوتی نسبت به کار دیگرانبی ٢٣

 ٪١٧/١٢ ١١٢ جمع

  
  های خارجی نمایی فراوانی مفاهیم اخالقی در پویا: ۵جدول 

 خارجی اخالقیمفهوم  ردیف
  درصد  فراوانی

 ٪١٠٠ ٢٠کمک به نیازمندان ١
تالشگری ٢

٩ ١٩۵٪ 
کار گروهی ٣
 ٪۶۵ ١٣اخالقیخوش ۴
نظم ۵

٩ ۴۵٪ 
پاکیزگی ۶
 ٪۴٠ ٨امر به معروف و نهی از منکر ٧
 ٪٣۵ ٧ادب ٨
 وفای به عهد ٩

صبر ١٠ ٢۵٪ ۵
داریراز ١١
 ٪٢٠ ۴گذشت و بخشش ١٢



                        ١٣٩۵ پاییز و زمستان/ ٢٣ش/ ١١س/ تربیت اسالمی   ٨٠

 خارجی اخالقیمفهوم  ردیف
  درصد  فراوانی

سخاوتمندی ١٣

١ ٣۵٪ 
احترام به حقوق دیگران ١۴
همدردی ١۵
غبطه ١۶
ایستادگی در برابر ظلم ١٧
رویاعتدال و میانه ١٩ ٪۵ ١تراحترام به بزرگ ١٨
داریامانت ٢٠

راستگویی ٢١ ٪٠ ٠
فروتنی ٢٢
پذیریمسئولیت ٢٣

 ٪٢١/١۵ ١۴٠ جمع

  
  اخالقی در پویانمایی خارجی  مفاهیم ضدفراوانی : ۶جدول 

 مفهوم ضد اخالقی ردیف
 خارجی

  درصد  فراوانی
 ٪٩۵ ١٩احترامی به حقوق دیگرانبی ١
 ٪٩٠ ١٨دروغگویی ٢
 ٪٧٠ ١۴خواهیافراط و زیاده ٣
 ٪۶۵ ١٣ادبیبی ۴
 ٪۶٠ ١٢خیانت در امانت و دزدی ۵
تمسخر ٧ ٪۵٠ ١٠غرور ۶
 ٪۴۵ ٩آلودگی ٨
 ٪۴٠ ٨تراحترامی به بزرگبی ٩
 ٪٣۵ ٧حسادت ١٠
 ٪٣٠ ۶نظمیبی ١١
جوییتوزی و انتقامکینه ١٣ ٪٢۵ ۵اخالقیبد ١٢
 ٪١۵ ٣گراییفرد ١۴
شکنیعهد ١۵

١ ۵٪ 
مسئولیتیبی ١۶
عجله ١٧
افشای راز ١٨
تفاوتی نسبت به کار دیگرانبی ١٩
خساست ٢٠

تفاوتی نسبت به نیازمندانبی ٢١ ٪٠ ٠
تنبلی ٢٢
مظلومیت ٢٣

 ٪۶۵/١۵ ١۴۴ جمع



      ٨١  ...بررسی مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی
  های ایرانی و خارجی فراوانی مفاهیم اخالقی در پویانمایی: ٧جدول 

 ایرانی و خارجی مفهوم اخالقی ردیف
  درصد  فراوانی

 ٪١٠٠ ۴٠کمک به نیازمندان ١
 ٪٩۵ ٣٨تالشگری ٢
 ٪۵/٩٢ ٣٧کار گروهی ٣
 ٪۶٠ ٢۴امر به معروف و نهی از منکر ۴
اخالقیخوش ۶ ٪۵٠ ٢٠ادب ۵
 ٪۵/۴٧ ١٩پاکیزگی ٧
 ٪٣٠ ١٢همدردی ٨
صبر ١٠ ٪۵/٢٧ ١١نظم ٩
 ٪٢۵ ١٠وفای به عهد ١١
 ٪٢٠ ٨گذشت و بخشش ١٢
سخاوتمندی ١٣

احترام به حقوق دیگران ١۴ ٪١٧/۵ ٧
تراحترام به بزرگ ١۵
رازداری ١۶
ایستادگی در برابر ظلم ١٨ ٪۵/١٢ ۵پذیریمسئولیت ١٧
غبطه ٢٠ ٪۵/٧ ٣فروتنی ١٩
 ٪۵ ٢داریامانت ٢١
 ٪۵/٢ ١رویاعتدال و میانه ٢٢
 ٪٠ ٠راستگویی ٢٣

 ٪٢٨/٣٢ ٢٩٧ جمع

  
  خارجی هایی ایرانی و نمایی فراوانی مفاهیم ضد اخالقی در پویا: ٨جدول 

 ایرانی و خارجی ضد اخالقی مفهوم ردیف
  درصد  فراوانی

 ٪۵/٩٧ ٣٩احترامی به حقوق دیگرانبی ١
 ٪۵/٨٢ ٣٣دروغگویی ٢
 ٪۶۵ ٢۶خواهیافراط و زیاده ٣
ادبیبی ۵ ٪۵٠ ٢٠خیانت در امانت و دزدی ۴
 ٪۴۵ ١٨تمسخر ۶
 ٪۵/٣٧ ١۵غرور ٧
 ٪٣۵ ١۴حسادت ٨
 ٪٣٠ ١٢تراحترامی به بزرگبی ٩
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 ایرانی و خارجی ضد اخالقی مفهوم ردیف
  درصد  فراوانی

جوییتوزی و انتقامکینه ١١ ٪۵/٢٧ ١١نظمیبی ١٠
 ٪٢۵ ١٠آلودگی ١٢
 ٪۵/١٧ ٧بداخالقی ١٣
عجله ١۵ ٪۵/١٢ ۵شکنیعهد ١۴
گراییفرد ١٧ ٪۵/٧ ٣مظلومیت ١۶
 ٪۵ ٢افشای راز ١٨
تفاوتی نسبت به کار دیگرانبی ٢٠ ٪۵/٢ ١مسئولیتیبی ١٩
خساست ٢١

تفاوتی نسبت به نیازمندانبی ٢٢ ٪٠ ٠
تنبلی ٢٣

 ٪٨٢/٢٧ ٢۵۶ جمع

  
های ایرانی از میان مفاهیم اخالقی کمـک بـه نیازمنـدان در رتبـه اول، تالشـگری در  در پویانمایی

رتبه دوم، کار گروهی در رتبه سوم، امر به معروف و نهی از منکر در رتبه چهـارم و ادب در رتبـه پـنجم 
احترامی به حقوق دیگران در رتبه اول، دروغگویی در رتبـه  ازمیان مفاهیم ضد اخالقی بی. قرار داشتند

طور مشـترک در  خواهی در رتبه سوم، خیانت در امانت و دزدی به همراه تمسخر بـه دوم، افراط و زیاده
طور مشـترک در رتبـه پـنجم قـرار داشـتند، همچنـین در  ادبی بـه همـراه حسـادت بـه رتبه چهارم و بی

  ).۴و  ٣جداول (های ایرانی مفاهیم اخالقی بیشتر از مفاهیم ضد اخالقی بود  پویانمایی
  

  

  مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی های ایرانی: ١شکل 

مفاهیم اخالقی

مفاهیم ضد اخالقی
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تالشـگری  ،کمک به نیازمندان در رتبه اول ،های خارجی از میان مفاهیم اخالقی در پویانمایی
نظم به همراه پـاکیزگی ، اخالقی در رتبه سوم خوش ،مشترک در رتبه دوم طور بهبه همراه کار گروهی 

ازمیـان . و امر به معروف و نهی از منکـر در رتبـه پـنجم قـرار داشـتند مشترک در رتبه چهارم طور به
افـراط و  ،دروغگـویی در رتبـه دوم ،حقوق دیگـران در رتبـه اول احترامی به مفاهیم ضد اخالقی بی

ادبی در رتبه چهارم و خیانـت در امانـت و دزدی در رتبـه پـنجم قـرار  بی ،تبه سومخواهی در ر زیاده
از مفـاهیم اخالقـی بـود  بیشـتر های خارجی مفاهیم ضد اخالقـی داشتند، همچنین در پویانمایی

  ).۶و  ۵جداول (
  

  

 های خارجی مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی: ٢شکل 

  
هـای  های ایرانـی در مقایسـه بـا مفـاهیم اخالقـی در پویانمـایی پویانماییمفاهیم اخالقی در 

هـای مسـتقل  گـروه tالبته این تفاوت با استفاده از روش آزمون . بیشتر بود ٪٨۵/١ خارجی به میزان
  ).۵و  ٣جداول (دار نبود  معنی

مفاهیم اخالقی

مفاهیم ضد اخالقی
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 های خارجی مفاهیم اخالقی در پویانمایی های ایرانی و پویانمایی: ٣شکل 

  
ــا مفــاهیم ضــد اخالقــی در  هیم ضــد اخالقــی در پویانمــاییمفــا هــای ایرانــی در مقایســه ب
 tالبته ایـن تفـاوت بـا اسـتفاده از روش آزمـون ، کمتر بود ٪۴٨/٣ های خارجی به میزان پویانمایی

  ). ۶و  ۴جداول (دار نبود  های مستقل معنی گروه
  

  

 های خارجی پویانماییهای ایرانی و  مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی: ۴شکل 

  
 ،کمـک بـه نیازمنـدان در رتبـه اول ،های ایرانی و خارجی از میان مفاهیم اخالقی در پویانمایی

مشـترک در  طور بـهاخالقـی  ادب به همـراه خـوش ،گروهی در رتبه سوم کار ،تالشگری در رتبه دوم
احترامی به حقـوق  خالقی بیاز میان مفاهیم ضد ا. رتبه چهارم و پاکیزگی در رتبه پنجم قرار داشتند

خواهی در رتبـه سـوم، خیانـت در امانـت و  دیگران در رتبه اول، دروغگویی در رتبه دوم، افراط و زیاده

مفاهیم اخالقی در پویانمایی های ایرانی

مفاهیم اخالقی در پویانمایی های خارجی

مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی های ایرانی

مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی های خارجی 
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همچنـین در . طور مشترک در رتبه چهارم و تمسخر در رتبه پنجم قرار داشتند ادبی به دزدی به همراه بی
  ).٨و  ٧جداول (تر از مفاهیم ضد اخالقی بود های ایرانی و خارجی مفاهیم اخالقی بیش پویانمایی

  

  

 های ایرانی و خارجی مفاهیم اخالقی و مفاهیم ضد اخالقی در پویانمایی: ۵شکل 

  
  گیری و پیشنهاد  نتیجه

کودکان و نوجوانـان اسـت و از آنجـایی کـه مهم های  سرگرمی ازها یکی  امروزه تماشای پویانمایی
ات مثبت و منفی فراوانی تأثیرها  پویانمایی ؛آموزش استمؤثر های  ها یکی از روش تفکر در داستان

دینـی و  القی کودکـان و نوجوانـان در جامعـۀتربیت اخ سوییاز  .گذارند بر کودکان و نوجوانان می
  ایـن مقالـه بـا بررسـی مفـاهیم اخالقـی و مفـاهیم  ،از این جهـت. داردفرهنگی ما اهمیت زیادی 
هـای  در پویانمـایی: ی عرضه شده برای کودکان و نوجوانـان نشـان دادها ضد اخالقی در پویانمایی

هـای خـارجی  و بـرعکس در پویانمـایی استاز مفاهیم ضد اخالقی بیشتر ایرانی مفاهیم اخالقی 
. تواند روز بـه روز بهتـر شـود مفاهیم ضد اخالقی از مفاهیم اخالقی بیشتر بود، البته این وضع می

  :های زیر قابل ارائه است های ایرانی پیشنهاد در مورد تولید و عرضه پویانمایی ،بنابراین
  ؛های ایرانی افزایش حمایت متصدیان امر از تولید و عرضه پویانمایی .١
  ها با مفاهیم ضد اخالقی؛ ها با مفاهیم اخالقی و کاهش تولید پویانمایی افزایش تولید پویانمایی. ٢
   ؛کودکی و نوجوانی ۀبا دورها  های پویانمایی افزایش تناسب داستان .٣
  ؛و فرهنگ ایرانیاسالم ها با دین  افزایش تطبیق پویانمایی .۴
  ؛ها نسبت به جنبه سرگرمی آنها افزایش جنبه آموزشی پویانمایی .۵
  ؛ها افزایش وضوح و روشنی پیام اصلی پویانمایی .۶

مفاهیم اخالقی

مفاهیم ضد اخالقی
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  ؛ها یهای دیداری و شنیداری پویانمای افزایش جذابیت. ٧
   ؛ها با استفاده از عناصر طنز اهمیت نمودن خشونت موجود در پویانمایی کم .٨
  ؛ها افزایش توجه به پرورش مناسب حس تخیل در پویانمایی .٩
  ؛های ایرانی افزایش مراکز فروش و عرضه پویانمایی .١٠
  .ایرانیهای  های گوناگون برای تبلیغ و معرفی پویانمایی افزایش استفاده از روش .١١

  :پیشنهادهای زیر قابل ارائه استهای خارجی  همچنین در مورد عرضه پویانمایی
  ؛ها افزایش نظارت متصدیان امر بر واردات پویانمایی .١
از های وارداتی با دین و فرهنگ ایرانی و افـزایش واردات تولیـدات  افزایش انطباق پویانمایی .٢
   ؛های اسالمی کشور
  ؛های ضد اخالقی به داخل کشور و عرضه غیرمجاز آنها پویانمایی جلوگیری از قاچاق .٣
  ؛ها و تغییرات احتمالی مورد نیاز در آنها افزایش نظارت بر ترجمه پویانمایی .۴
  .های ضد اخالقی بدون لطمه زدن به اصل داستان افزایش تالش برای حذف صحنه .۵

از این جهت مـوارد زیـر  ، بنابراین،ده گرفتتوان نادی البته در این میان مسئولیت خانواده را نمی
  : است ارائهقابل 
  ؛های انتخابی کودکان و نوجوانان ها بر پویانمایی افزایش نظارت خانواده .١
  های موجود؛ ها در مورد پویانمایی های گوناگون توسط خانواده کسب اطالعات مورد نیاز از راه. ٢
ها و کمک به افـزایش  نوجوانان در هنگام تماشای پویانماییها با کودکان و  همراهی خانواده .٣

  ؛توانایی درک آنها
ها بـا کودکـان و نوجوانـان و اعـالم رضـایت از مفـاهیم اخالقـی و اعـالم  گفتگوی خانواده .۴

  ؛ها های موجود در پویانمایی نارضایتی از مفاهیم ضد اخالقی و خشونت
هـا  ر و جلوگیری از تماشای بـیش از حـد پویانمـاییهای دیگ ها از سرگرمی استفاده خانواده .۵

  .توسط کودکان و نوجوانان
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زمان  کننده تولید محصول سال تولید نام پویانمایی ردیف
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  ٩٠  یونیورسال استودیوز−دریمورکس  آمریکا  ٢٠٠١  شرک  ١
  ٩٢  والت دیزنی آمریکا ٢٠٠١ کارخانه هیوالها  ٢
  ٨٠  فاکس قرن بیستم آمریکا ٢٠٠٢ یخبندانعصر  ٣
  ٨۵  والت دیزنی آمریکا ٢٠٠٣ خرس برادر  ۴
  ١٠۴  والت دیزنی آمریکا ٢٠٠٣ در جستجوی نمو  ۵
  ٨٠  کانبار انیمیشن آمریکا ٢٠٠۵ شنل قرمزی  ۶
  ١١۶  والت دیزنی آمریکا ٢٠٠۶ هاماشین  ٧
  ٩١  پارامونت پیکچرز آمریکا ٢٠٠٧ بری زنبوری  ٨
  ٧٣  فاکس قرن بیستم آمریکا ٢٠٠٧ هاو سنجابآلوین  ٩
  ١١٠  والت دیزنی آمریکا ٢٠٠٧ موش سرآشپز  ١٠
  ٩٠  کلمبیا پیکچرز آمریکا ٢٠٠٩ ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی  ١١
  ٧٣ چک−فرانسه  ٢٠٠٩  های زیر شیروانی اسباب بازی  ١٢
  ٨٩  یونیورسال پیکچرز آمریکا ٢٠١٠ انگیزمن نفرت  ١٣
  ٩۴  والت دیزنی آمریکا ٢٠١٠ گیسو کمند  ١۴
  ٩۵  پارامونت پیکچرز آمریکا ٢٠١٠ مربی اژدها  ١۵
  ٨٨ چین ٢٠١١ افسانه خرگوش  ١۶
  ٨٩  والت دیزنی آمریکا ٢٠١٢ دلیر  ١٧
  ١٠٨  والت دیزنی آمریکا ٢٠١٣ سرزمین یخبندان  ١٨
  ٨۴ بلژیک ٢٠١٣ عمارت جادویی  ١٩
  ٨۶  یونیورسال پیکچرز آمریکا ٢٠١۴ عملیات آجیلی  ٢٠
  ٧٧  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٠ آمیزانگشتر سحر  ٢١
  ٧٩  پویانمایی راش ایران ١٣٨١ خورشید مصر  ٢٢
  ٨٠  راویان فیلم الوند ایران ١٣٨٢ پسر دریا  ٢٣
  ٨۴  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٣ های محله الرشیدبچه  ٢۴
  ٧٠  صباپویانمایی  ایران ١٣٨۴ )بینجام جهان(ماردوش  ٢۵
  ٨۶  پویانمایی صبا ایران ١٣٨۵ پا به پای آفتاب  ٢۶
  ٧٠  پویانمایی صبا ایران ١٣٨۶ هاتپه عقاب  ٢٧
  ٧٧  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٧ درست مثل یک پل  ٢٨
  ٨٢  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٧ رستم و برزو  ٢٩
  ٧٢  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٨ افسانه پهلوان روشن  ٣٠
  ٨۵  پویانمایی صبا ایران ١٣٨٩ مینا و پلنگ  ٣١
  ٧۵  پویانمایی صبا ایران ١٣٩٠ ببر مازندران  ٣٢
  ٨٠  پویانمایی صبا ایران ١٣٩٠ آقای مهربان  ٣٣



                        ١٣٩۵ پاییز و زمستان/ ٢٣ش/ ١١س/ تربیت اسالمی   ٩٠

زمان  کننده تولید محصول سال تولید نام پویانمایی ردیف
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  ٨٣  شبکه افالک ایران ١٣٩٠ بطری جادویی  ٣۴
  ۶١  پویانمایی صبا ایران ١٣٩٠ الدین اسدآبادیجمال سید  ٣۵
  ۶٢  صبا پویانمایی ایران ١٣٩١ محمد زکریای رازی  ٣۶
  ٨۵  پویانمایی صبا ایران ١٣٩١ نگین هفت دریا  ٣٧
  ۶٨  پویانمایی صبا ایران ١٣٩١ هاشهر بادکنک  ٣٨
  ٧٨  پویانمایی صبا ایران ١٣٩١ افسانه آرش  ٣٩
  ٨۵  پویانمایی صبا ایران ١٣٩٢ زرد مشکی  ۴٠
 

 


