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A B S T R A C T  

The main issue of this research is what reading of the child is considered in the policies of the N.C.G.F. For this and 

qualitative studies, data was obtained by purposeful sampling from among documents and policies and regulations of the 

foundation, speeches and comments of foundation officials and interviews with foundation employees and experts. 

Thematic analysis method was used to analyze. The findings confirmed that the child's role in the foundation's policies is 

weak, but the reading of a child who is exposed to risks from games is evident. A child who must be cared for, monitored 

and educated to stay away from value, religious, security and political risks. The main the foundation is on the official and 

desirable child. The duality of opportunity/threat from childhood is tangible in the policies of the foundation and the 

policies of this institution aim to create a child resistant to cultural, security and political attacks that can defend the cultural 

and value boundaries. 
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 چکیده

است. برای این باشد، مسئله اصلی این پژوهش بودهای مدنظر میهای رایانههای بنیاد ملی بازیاینکه چه خوانشی از کودک در سیاست
ها و سخنرانی های سیاستی و کالن بنیاد،نامهاسناد و آیینگیری هدفمند و نظری از بینِ منظور و طبق منطق مطالعات کیفی با روش نمونه

ها از روش داده ها انجام شد. برای تحلیلآوری دادهاظهارنظرهای مسئولین بنیاد و مصاحبه با کارکنان بنیاد و کارشناسان این حوزه، جمع
ض خطراتی یاد بود، اما خوانشی از کودکی که در معرهای بنها مؤید کمرنگ بودن نقش کودک در سیاستتحلیل مضمون استفاده شد. یافته

امنیتی و  باشد، مشهود است. کودکی که باید مورد مراقبت، نظارت و آموزش قرار گیرد تا از خطرات ارزشی، مذهبی،ها میاز سوی بازی
های بنیاد ملموس کودکی در سیاست سیاسی دور بماند. عمده نگاه بنیاد متوجه کودک رسمی و مطلوب است. دوگانه فرصت/تهدید از دوران

ای فرهنگی و های این نهاد قصد دارد کودکی مقاوم در برابر تهاجمات فرهنگی، امنیتی و سیاسی بسازد که بتواند از مرزهبوده و سیاست
 ارزشی جامعه دفاع کند.
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  ای اریان اهی رایاهنازی اهی فرهنگی بنیاد ملی بکی رد سیاستربرسی مفهوم کود                    

کاران     بیژن زارع  و     هم

 مقدمه

             اند تااست. کودکان به وام گرفته شدهها افزوده شدههای اخیر عرصه کودکی هم به گستره و حوزه دولتطی دهه
ی مجهول و مورد کنکاش تعریف و بازتعریف شوند و به بازتولید یک نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدد رسانند. نکته

گیرد. به واقع گستره تملک دولت شاید این باشد که توجه به کودک و کودکی در دنیای امروز، چرا و با چه نیتی صورت می
ا از خانواده و جامعه بستاند. کودکی، کودک و دنیای کودکانه با تمامی متعلقات گویی قرار است بازتر شده و فضای بیشتری ر

توان درک کرد که خود مفهوم کودکی هم دستخوش آن، سالهاست که پیش چشم ما تغییر و تحوالتی داشته و با اندک تاملی می
ای متاخر است دهد مقولهر نشان میاست. سیاستگذاری در عرصه کودکی در ایران آنگونه که مطالعات اخیتغییراتی شده

(Hatami, 2015; Zukai, 2015; Roshanfekr, 2017و ایران هم مانند سایر کشورها تا دهه ) های گذشته به کودکی و کودکان
است. در واقع کودکان و کودکی بعنوان یک مقوله اجتماعی و زیستی کردهریزی نگاه نمیبعنوان یک مقوله مهم و قابل برنامه

ریزی و گذاری، برنامهها قصد دارند با سرمایهها و حاکمیتاند و دولتاخیرا مورد مطالعه، واکاوی و تدقیق قرار گرفته
 1ایهای رایانههای تمدنی، تاریخی و اجتماعی خود را ایفا کنند. بنیاد ملی بازیسیاستگذاری در این حوزه بخشی از رسالت

ای که های فرهنگی مرتبط با کودک دارد. این بنیاد به واسطه مخاطب گستردهها و سیاستتهایی است که فعالییکی از سازمان
ای کودکان وجود دارد، سازمانی مهم در عرصه های رایانهدر بین قشر کودک دارد و از سوی دیگر حساسیتی که در حوزه بازی

ها ها و اهمیت و تاثیرگذاری فرهنگی بازیبازی باشد. از طرفی ماهیت فرهنگی اینکودک و سیاستگذاری فرهنگی کودک می
 ملتها-دولت برای فرهنگ عرصه تحوالت از بخشی سازد. اگرچههای این حوزه را ضروری میشناخت و مطالعه سیاست

و  «ریزیبرنامه» آن برای توانمی و بوده بینیپیش و درک قابل تحوالت این از توجهیقابل بخش ولی بوده ناپذیراجتناب
ریزی و (. مباحث حوزه کودکی جزء مواردی است که نیازمند مدیریت، برنامهAshtarian, 2013: 29-30کرد )« سیاستگذاری»

درباره کودکان عصر جدید  سیاستگذاری فرهنگی مناسب است. مسائلی، از قبیل کار کودک، شکاف بین تجربه کودکی و نگرانی
های اخیر که باعث تغییر نگرش و دیدگاه نار تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دهه(، در کKeili et al., 2016: 19رسانه )

(، کودکی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه کودکی را به یک موضوع مهم برای Corsaro, 2013شود )نسبت به کودکان می
فهوم کودکی است که این تنوع نگاه های مختلف از مها موید وجود برداشتاست. پژوهشمطالعات سیاست عمومی بدل کرده

ها طیفی از، تاثیر های پژوهشها و عملکرد نسبت به کودکان تاثیرگذار است. یافتهریزیها، مواجهات، برنامهبر سیاست
های روشنگری بر تغییر مفهوم کودکی، برجسته بودن مقوله جنسیت در تلقی از کودکی، اهمیت نقش بازی و بازی کردن اندیشه

(، داشتن نگاهی چندگانه به زیست سیاست کودکی متعین از  Yasin, 2003; Quoted from Farzanfar, 2010: 12-13ان )کودک
ریزی (، شنیدن صدای کودکان، مشارکت، حضور و دخالت آنها در برنامهLee & Motzkau, 2011های متنوع )بسترها و زمینه

(، تاثیر تلویزیون بر Nadesan, 2010دهی به کودک و جایگاه آن )شکل های دولتی بر(، تاثیر سیاستLee, 2013فرهنگی )
(، تغییر مفهوم کودکی از مفهومی بیولوژیک به ماهیتی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی Movahedi, 2014گیری کودکی )شکل

(Hosseinniainazi, 2014( تعین شرایط اجتماعی بر کودکی ،)Shaaban, 2019را در برمی ،).پژوهش در حوزه کودکی و  گیرند
ریزان و سیاستگذارن این حوزه آشکار سازد، های اطالعاتی و مختصاتی فراوانی را برای برنامهتواند خالءسیاستگذاری آن می

تر سازد. پررنگ شدن نقش کودکان، دانش و اطالعات و مطالعات ی پیش رو را مشهودتر و قابل ترسیموضعیت موجود و برنامه
است. نبود این دانش قطعا تبعاتی برای آینده خانواده، نهادهای آموزشی و پرورشی به یک ضرورت اساسی تبدیل کرده کودکان را

مرتبط با آنها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دخیل در این حوزه، نهادهای کالن جامعه و آینده و اکنون جامعه خواهد 
ریزی، نه صرفا برای کودکان بلکه برای بزرگساالن است تا بهتر بتوانند، برنامهداشت. به واقع بخش اعظمی از این دانش 

باشد. لذا مفهوم کودکی ترین بخش این شناخت خود مفهوم کودکی میسازی کنند. اصلیسازی و فرهنگسیاستگذاری، نهادینه
است، با این هدف که این مفهوم و مفاهیم های بنیاد پرداختهای است که نگارنده به کاوش آن در سیاستترین مسئلهمحوری

فرض که بخشی از این تعریف و تفسیر بطور آشکار های بنیاد مشهود و ترسیم گردد. با این پیشمرتبط با آن در حوزه سیاست
ا های اتخاذی، موجود و قابل تفسیر و ترسیم است و یا در مصاحبه با مسئوالن این حوزه و ییا مکنون در اسناد و سیاست

                                                           
 است. استفاده شده« بنیاد»در ادامه این نوشتار جهت رعایت اختصار عمدتاً از کلمه  - 1
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ها، سیاستگذاران و مطلعین و نخبگان این حوزه قابل احصاء است. در واقع مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست
اند. لذا سوال ای چه درک و شناخت و تفسیری از کودکی و مفهوم آن را مدنظر قرار دادههای رایانهمسئولین بنیاد ملی بازی

ای های رایانههای بنیاد ملی بازیها و برنامهمورد توجه و قابل احصاء در سیاست اصلی پژوهش این است که؛ مفهوم کودکی
 شود؟  چیست و چگونه تفسیر می

 انداز سیاستگذاری فرهنگی کودکی مفهوم کودکی در چشم

 در بازیگران از اییا مجموعه بازیگر یک که داندمی اقداماتی انجام عدم یا اقدامات از ایمجموعه را سیاستگذاری اندرسون
. (Smith, 2015: 26; Quoted from Haqshanas Gargabi & Haddadi Dozin, 2022: 35)گیرندمی پیش دغدغه یا مسئله یک با برخورد

های دولت در پاسخ به مسائل اجتماعی ها و فعالیتای از کنشاز نگاهی دیگر، سیاستگذاری یا سیاستگذاری عمومی، مجموعه
ای از راهبردهای فرهنگی جهت هویت بخشی در (. سیاستگذاری فرهنگی مجموعهMalekmohammadi, 2016: 179است )

ها و سرشار های عقیدتی و ملی و تغییر رفتار جامعه و اعتالی اندیشهمسیر تحقق اهداف جامعه به همراه نظام دادن به ارزش
(. سیاستگذاری فرهنگی به اراده دولت در Salehi-Amiri et al., 2013: 37کردن اوقات و شخصیت بخشیدن به جامعه است )

ای، مطابق تعریف سیاستگذاری، ایجاد یا تحکیم و یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ معطوف است. چنین اراده
اجتماعی و سیاسی، های جمعیتی، (. سیاستگذاری فرهنگی بر تمام حوزهVahid, 2016: 288تواند ایجابی یا سلبی باشد )می

(. دو دیدگاه مخالف و موافق Homayoun & Jafari Heftkhani, 2008: 14رفاه اجتماعی و آموزش تاثیرگذار است )
گیرند. بر اساس دیدگاه مخالف، اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص، سیاستگذاری فرهنگی وجود دارد که در مقابل هم قرار می

ی کثیری از ای کیفی و حاصل زندگی عدهعه تجاری است. از طرف دیگر فرهنگ مقولهتهدیدی علیه آزادی انتخاب فرد و توس
توان و نباید آن را از امر متعالی و کیفی به زمین خاکی و مردم در شرایط مشابه و در مدت زمان نسبتاً طوالنی است، لذا نمی

(. دیدگاه موافق، سیاستگذاری فرهنگی را Salehi-Amiri & Azimi-Dolatabadi, 2015: 84ریزی تنزل داد )عالم انسانی برنامه
ریزی و سیاستگذاری فرهنگی را نه تنها امری میسّر و ( و برنامهShiri & Hasan-OstadAli, 2013داند )نوعی ضرورت می

انتخاب فرد محسوب ریزی فرهنگی تهدیدی برای آزادی داند. در این دیدگاه، برنامهناپذیر میشدنی، بلکه آن را الزامی و اجتناب
ها (. البته خیلی از دولتSalehi-Amiri & Azimi-Dolatabadi, 2015: 85شود و اگر هم باشد، اصوال گریزی از آن نیست )نمی

زنند. آنچه مسلم است هر برنامه یا سیاستی، ولو بطور چه آشکار و چه مکنون در حوزه فرهنگ دست به سیاستگذاری می
(. منظور از تئوریِ برنامه در اینجا، همان Paksarshat & Afshar, 2016: 181ک تئورِی برنامه است )ضمنی و نهفته، دارای ی

باشد. در این میان خود مفهوم کودک و کودکی تعیین کننده بخش اعظمی از مفهوم و تعریفی است که قابل کشف و احصاء می
مندی مفهوم کودکی در جهان برای نخستین بار توسط اریخشود، است. توجه به تآنچه برای کودک بعنوان سیاست اتخاذ می

برانگیخته شد. به نظر او، تنها در طی قرون هفدهم و هجدهم بود که اندک اندک وجوه تمایز و تفارق  1960فیلیپ آریه در سال 
(، تا چند 1962) (. کودکی که به قول آریهHatami, 2015: 7-8میان جهان کودکی و بزرگسالی شروع به شکل گرفتن نمود )

سده پیش، گویی به لحاظ اجتماعی وجود نداشت اکنون دارای تعاریف متنوع و متکثر شده و گویی هر گروه و جناحی سعی 
در تصاحب، جذب و جلب کودکان و کودکی دارد. لذا این نکته که کودکی و مفهوم آن جنبه تاریخی، اجتماعی، سیاسی و 

اقتضائات و شرایط مختلف جامعه و در بسترهای مختلف ممکن است معنا و درک متفاوتی  سیاستی به خود گرفته و متناسب با
از آن احصاء و مورد استناد قرار بگیرد توجه مطالعات کودکی را بخود معطوف داشته است. رویکردهایی وجود دارد که در 

برساختی؛ کودکی را  -ختی، از منظرهای؛ الفشناباشند. کودک جامعهتعاریف متنوع، متفاوت و گاهاً در تضاد با یکدیگر می
نگرد و بر ای؛ به کودک از منظر مردم شناختی و منحصر به فرد آن میکودک قبیله -داند، بیک سازه اجتماعی بزرگساالنه می

پردازد و یکودک گروه اقلیت؛ از منظری شبیه به فمنیسم به کودکان و هستی شناختی آنها م -امر پدیدارشناختی تأکید دارد. ج
کودک اجتماعی ساختاری؛ از منظری کارکردی، کالن،  -بر سازکارهای روابط قدرت بین کودکان و بزرگساالن تأکید دارد. د

(. James et al., 2015: 70-85پردازد )کلی و قابل اشتراک در بین تمام کودکان دنیا، به کودکان و بستر زندگی کودکان می
پروت از منظر سه پارادایم؛ کودک بعنوان دارایی بزرگساالن، کودک وابسته به بزرگسال بخاطر شناسی کودکی جیمز و جامعه
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کاران     بیژن زارع  و     هم

(. همچنین Leonard, 2016: 54های آنها و کودک بعنوان عاملی کنشگر و فعال به کودکان نگریسته است )نیاز به حمایت
مطالعات کودکی به کار برده شده و صفاتی نظیر؛ کودک دهند. این تعاریف در کل بدنه هایی برای کودک تعریف ارائه میدیدگاه

 Zukai, 2015; Woodhead et al.: 2017; Keili et al., 2016;  Leonard, 2016; Jamesپذیر، منفعل و ناتوان )معصوم، آسیب

et al., 2015( لوح سفید ،)Zukai, 2015: 348( مقدس ،)Woodhead et al.: 2017: 88( قهرمان ،)Zukai, 2015: 347 ،)
(، مینیاتور بزرگساالن Zukai, 2015: 349(، مهارنشدنی )Zukai, 2015: 348خواه )(، زیادهJames et al., 2015: 33صفت )شیطان

(Zukai, 2015: 349ناخودآگاه و بی ،)( هدفJames et al., 2015: 54یادگیرنده ،) جامعه( پذیرJames et al., 2015: 63 ،)
 :Zukai, 2015)، جهانی و خالق (Zukai, 2015: 351)، فعال (Zukai, 2015: 351)(، قربانی Zukai, 2015: 350همچون کاال )

کند که اگر سیاستگذاران با هر کدام از این اند. مرور این تعاریف و تنوع، این نکته را به ذهن متبادر میبه کودک داده (352
تعاریف به سراغ کودک و سیاستگذاری یا تولید سند سیاستی و ارائه دستورکار برای کودک بروند قطعاً نتیجه تصمیمات و 

 ها، متنوع و متکثر خواهد بود. سیاست

 ایهای رایانهی بنیاد ملی بازیگیرها و شکلمروری بر تاریخچه بازی

(. Wiki.media, 2011ای حیات یافتند )های رایانهدر شرکت آتاری بازی پونگ را ساخت، بازی« بوشنل»که  1972از سال 
                    شوندمراه بازی میکنند که با رایانه، کنسول، اینترنت و تلفن هها را به انواعی تقسیم میمحققین این بازی

(Raessens, Joost, 2006: 54علی .)ها های دانشگاهی به این بازیها به ایران توجه مطالعات و پژوهشرغم روند کند ورود بازی
اربرد و شود. توجهات دانشگاهی عمدتاً بر تاثیر، کها جلب میشمسی به بازی 13۸0جلب و مطالعات فراوانی از اوایل دهه 

ها بر مخاطبان ها برای کابران تمرکز کردند. برخی مطالعات تاثیرات مثبت و منفی جسمی، روانی و اجتماعی بازیاهمییت بازی
(Zare Shahabadi & Nikahed, 2013; Safarian Hamdani et al., 2013; Jededian et al., 2012; Kathiri Dolatabadi et al., 2011  ) را

ها و ( تأکید دارند. برخی بر حساسیت بازیNikahed, 2011ها )قرار دادند. برخی بر عوامل گرایش به این بازی مورد تأکید
 ;Panahi et al., 2021; Fallah et al., 2012; Rajab Alipour, 2011)تاثیر محتوای آنها از نظر فرهنگی، امنیتی و تربیتی تأکید کردند 

Jalalzadeh & Doran, 2009 .)ها، درک و کسب انتفاع و استفاده بهینه از های سیاستگذارانه بازیالعاتی هم بودند که به جنبهمط
های فرهنگی، راستا با حساسیت(. همJavaheri & Vaezinjad, 2014ها در اقتصاد، حکمرانی و مسائل فرهنگی پرداختند )بازی

به ایران  بازی کنسول ، را تاریخ ورود اولین1976برخی اکتبر امنیتی، سیاسی، حاکمیتی و سیاستگذارانه، بنیاد تشکیل شد. 
 هاآن عرضه اولین تانک شکارچی. بودیم داخلی هایبازی ساخت در جدی هایتالش اولین شاهد 90 دهه دانند. اواسطمی
. گرشاسپ کرد مانند ویدیویی هایبازی از برخی روی گذاریسرمایه به شروع 200۸ سال تأسیس و در بنیاد ،2007سال . بود
 ویدیویی بازی مدرسه اولین بنیاد ،2011 شد. آگوست اندازیراه دیجیتال به میزبانی ایران هایرسانه جشنواره اولین 2007 می
 می. کرد تأسیس نیز را ویدیویی بازی رشد مرکز بعد، اولین سال یک. کرد را تأسیس ایران در سازیبازی ملی انستیتو نام با

 بود. آوریل موبایل هایبازی طالیی عصر ،2014سال . کرد اندازیراه ایران در را ویدیویی بازی جشنواره اولین بنیاد 2011
 جوالی 16. کرد قبضه را شد، بازار منتشر ایران در رسمی طوربه که بود غرب بزرگ بازی که اولین 1کلش آف کلنز ،2016
 شد، انستیتو تعطیل جشنواره و همایش 2019در سال . را برگزار کرد یدیوییو هایبازی المللیبین همایش اولین بنیاد ،2017

 مشکالت و اقتصادی رکود دلیل به هااین همه. شد بسته نیز سازیبازی رشد مرکز شد، تعطیل سال 7 از پس سازیبازی ملی
رهبر انقالب در 13۸3تأسیس شد. در سال  13۸5بنیاد به توصیه رهبری در سال  .(Www.iresa.ir, 2018افتاد ) اتفاق ایران مالی

های غربی برای نمایش و تبلیغات فرهنگ ای و اینکه ابزاری هستند در دست قدرتهای رایانهجمع روحانیون همدان به بازی
هایی پیرامون الب فرهنگی توصیهدر دیدار اعضای شورای عالی انق 13۸4و تمدن خودشان اشاره کرد. ایشان در فروردین 

ای ارائه کرده و گویی مأموریتی در این راستا برای های رایانهنوسازی نظام آموزشی و تولید محصوالت جدیدی همچون بازی
ها بعنوان ابزاری در در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین، از بازی 13۸5کنند. در فروردین شورای ترسیم می

(. این Khamenei.irکنند )های اسالمی یاد میها و غرب برای زشت نمایاندن چهره اسالم، مسلمانان و ارزشیونیستدست صه

                                                           
1 - Clash of Clans  
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شدن بستر و شرایط الزم برای ایجاد بنیاد شد. طرح تأسیس این بنیاد بر اساس ماموریتی از سوی شورای تأکیدها باعث فراهم
آن توسط معاونت امور سینمایی  نویس اساسنامهرشاد اسالمی گذاشته شد و پیشوزارت فرهنگ و ا به عهده 13۸5هنر در سال 

 عرصه حمایتی بازوی عنوان به و سمعی و بصری وزارتخانه آماده و به تصویب نهایی شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. بنیاد
 صادرات و واردات تأمین، و تولید هایحوزه در نظارتی -حمایتی  دوگانه سازمان نقش این شود ومی ای تعریفرایانه هایبازی

 (. Shamsi & Jalali, 2013: 165-166دارد ) عهده ای را برهای رایانهبازی توزیع و تکثیر و

 روش پژوهش

 ، جنبه اکتشافیباشد. از جهت کاربردمی رویکرد کیفی شده و واجد بندیدسته استفهامی و تفسیری در پارادایم پژوهش این 
ها باعث شد تا از روش باشند. ماهیت دادهها، گام اساسی تحقق اهداف این پژوهش میتحلیل اسناد و سیاست. دارد کاربردی و

 تحلیل هایروش پرکاربردترین از شود. تحلیل مضمون یا تماتیکها بهره بردهتحلیل مضمون برای استخراج و تحلیل داده
 مورد هایهداد. است برخوردار زیادی اهمیت از ها،داده بندیسنخ و بندیشاخص ی،بندطبقه قالب در که است کیفی هایداده

 از است تعبار تماتیک تحلیل. هستند شده متنی ایمشاهده هایداده و هامصاحبه متنی، هایداده شامل این روش در تحلیل
 یک به ایداده برون و ایداده درون الگویابی و هاداده بندیطبقه طریق از محقق آن در که تحلیلی استقرای بر مبتنی تحلیل

 چه هادهدا که هدف این با هاداده تحلیل و کدگذاری عمل از است عبارت تماتیک تحلیل. یابدمی دست تحلیلی شناسیسنخ
 که مانیز(. Mohammadpour, Volume 2, 2013: 66) هاستداده در الگویابی دنبال به اول وهله در تحلیل نوع این. گویندمی

 (.Mohammadpour, Volume 2, 2013: 67) گیرد صورت آن از موضوعی یا تمی حمایت باید آمد، دست به هاداده از الگویی
فسیر و تشریح ها یا مضامینی قابل تها، متون و اسناد در سه مرحله تمدر این پژوهش پس از مرور، تدقیق و تحلیل مصاحبه

های ر این کدها تمها استخراج شد سپس با تفسیاحصاء و ارائه گردید، به این ترتیب که نخست کدهایی اولیه از متون و مصاحبه
 لیل شدند. میدانها یا مضامین اصلی استخراج و احصاء شده و در ادامه تفسیر و تحاز آن تمفرعی استخراج و ارائه شد و پس 

های ها و سخنرانیاین بنیاد، دیدگاه کالن هایسیاست و اسناد شامل در بنیاد کودک حوزه فرهنگی هایسیاست پژوهش مطالعه
 اسناد، گاهاً کیفی هایپژوهش در است. جامعهاین حوزه بودهمصاحبه با مسئولین بنیاد و کارشناسان و نخبگان  مدیران بنیاد و

 غیرتصادفی هاینمونه. باشدمی غیرتصادفی یا غیراحتمالی گیرینمونه حاضر، پژوهش گیرینمونه. باشدمی هامصاحبه و متون
 کامالً هانمونه واقع در(. Put and Springer, 2012: 257) دهندمی ارائه سیاستگذاری برای پژوهش در را مفیدی اطالعات
 گیریمونهن عمومی راهبرد واقع در. شوندمی انتخاب تحلیلی و نظری مفهومی، مالحظات و تحقیق موضوع اساس بر و هدفمند

 جهت طالعهم مورد پدیده شکل و ماهیت از فهمی به دستیابی کیفی تحقیق هدف. است معیار بر مبتنی گزینش کیفی تحقیق در
ها نمونه است مالز  لذا. است هاداده بر مبتنی هاینظریه و مفاهیم ها،ایده تولید ضخیم، هایتوصیف توسعه معنا، بازگشایی

 گیرینمونه. (Mohammadpour, 2010: 128)گردد  تأمین آن مانند و فرایندها رویدادها، متشکله، عناصر همه ورود تا شوند گزینش
 .(Mohammadpour, Volume 1, 2013: 109) دارند انطباق خاصی کیفی روش با کدام هر که متعددی دارد هایشیوه هدفمند

گیری گلوله برفی و گیری هدفمند نظری برای انتخاب اسناد و اخبار استفاده شد و نمونهلذا متناسب با اهداف تحقیق از نمونه
گفتگوها و  (2و متون سیاستی بنیاد  ( اسناد1ای برای انتخاب مصاحبه شوندگان اتخاذ شد. اطالعات از سه منبع زنجیره

مسئوالن بنیاد استخراج  ( مصاحبه با نخبگان و کارشناسان و یا کارمندان و3ها و اظهارنظرهای مدیران و مسئولین بنیاد و سخنرانی
طلعین این های مها بر اساس میزان تمایل و همکاری مسئولین بنیاد، و دیدگااست. نمونه معرف و تعداد مصاحبهو حاصل شده

 نفر به اشباع نظری رسید.  15ساختار یافته با تعداد حوزه، با استفاده از مصاحبه نیمه

 شدهمشخصات اسناد و متون تحلیل  - 1جدول 
 توضیحات عنوان اسناد یا متون

 ایهای رایانهاساسنامه بنیاد ملی بازی

 ایهای رایانهبرنامه ملی بازی www.ircg.irدسترسی در  

 ایهای رایانهبندی سنی بازینامه نظام ارزیابی و ردهآیین
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  ای اریان اهی رایاهنازی اهی فرهنگی بنیاد ملی بکی رد سیاستربرسی مفهوم کود                    

کاران     بیژن زارع  و     هم

 ایهای رایانهنامه اجرایی فعالیت ناشران و ویرایشگران بازیآئین

 ایدستورالعمل صدور پروانه انتشار بازی رایانه

 www.ircg.irدسترسی در بخش اخبار:  های مکتوب مدیران و مسئولین بنیادگفتگوها، اظهارنظرها و مصاحبه

 مشخصات افراد مصاحبه شونده - 2جدول 
 توضیحات سمت ردیف

 دکتری علوم تربیتی های بنیادبازی روانشناسی مشاوره مسئول 1

 لیسانس مشاوره های بنیادبازی روانشناسی مشاوره کارشناس 2

 دکتری حقوق دغیرمجاز بنیا ایرایانه هایبازی با مبارزه ستاد مدیر 3

 ارتباطاتدکتری علوم ای بنیادرایانه هایبازی از حمایت معاونت 4

 ارتباطاتدکتری علوم بنیاد سازیبازی ملی انستیتو مدیر 5

 ارشد مدیریت فرهنگیکارشناسی ایرایانه هایبازی توزیع و انتشار بر نظارت کارشناس 6

 ارتباطاتدکتری علوم معاونت پژوهش بنیاد 7

 اجتماعیکارشناسی علوم معاونت پژوهش بنیادکارشناس  ۸

9 
 پژوهشگر کودک، برای اپلیکیشن و کارآفرینی فضای فعال

 کودک. کتاب نویسنده کودک، اپ و دیجیتال حوزه
 دکتری فلسفه

 ارشد علوم کامپیوترکارشناسی ساز و طراح بازی و همکاری با بنیادبازی 10

 کارشناسی گرافیک ساز، انتیماتور و گرافیستبازی 11

12 
های کانون پرورش فکری کودکان، مدیر بخش سرگرمی

 بازی، همکاری با بنیادطراح بازی و اسباب

 دکتری علوم تربیتی،

 ارشد طراحی صنعتی 

 دکتری روانشناسی ایها رایانهپژوهشگر حوزه بازی 13

 ارشد نرم افزارکارشناسی سازگرافیست و بازی 14

 ارشد علوم کامپیوترکارشناسی سازبازیسناریست و  15

 های پژوهشیافته

توان گفت، مرور و تحلیل اسناد و متون بنیاد های پژوهش حاصل شد میدر توصیف کلی آنچه که از سه منبع مختلف داده 
دهد که تقریبا در هیچکدام از اسناد بنیاد و حتی اساسنامه بنیاد اشاره خاصی به کودکان بعنوان یکی از مخاطبان اصلی نشان می

است. عمده تأکیدات سلبی و در جهت پرهیز از مخاطرات دک و اقتضائات آن ارائه نشدهها نشده و تعریف مشخصی از کوبازی
ها صورت گرفته عبارت یا واژه کودک باشد. در برخی موارد که تأکید بر تهدید بازیهای مختلف میها از جنبهو تهدیدات بازی

ر اینجا تعریف و برنامه مشخص ایجابی در حوزه است. بعبارتی دتر بیان شدههم ذکر شده و خطر آن برای کودکان پررنگ
های فرهنگی و سیاسی باشد که در این بین نگرانیها و آسیب آنها میها از نگرانی از تهدید بازیکودک نداشته و عمده برنامه

ن و تولیدکنندگان را سازاباشد. نکته دیگر اینکه، اسناد، بازیهای سالمت جسمی و روانی کودکان میتر از نگرانیبسیار پررنگ
است. این اسناد کودکی را دورانی نیازمند آموزش و مراقبت مخاطب قرار داده و در آن مخاطب بطور کلی مورد نظر نبوده

ها موید ضرورت و دانند. البته دایره این مراقبت و آموزش گسترده است. همچنین تأکیدات اساسنامه و برنامه ملی بازیمی
ی، فرهنگی و امنیتی موضوع بنیاد و تشکیل و فعالیت آن است. در مورد اظهارنظرها و گفتگوهای مدیران اهمیت ارزشی، سیاس

ها نقش و گیری از پتانسیل آموزشی و اقتصادی بازیو مسئوالن بنیاد که در سایت بنیاد بطور مکتوب ارائه شده، تکیه بر بهره
از تهاجم فرهنگی، مقوله و مضمون مورد اهمیت و چشمگیر در این جایگاه پررنگ دارد. البته ضرورت محافظت و پیشگیری 

تر تأکید بر آموزش و مراقبت کودک، ها با مسئولین و کارشناسان بنیاد نکات و نقاط مورد اهمیتها است. در مصاحبهداده
در کنار آن تأکیدهایی  هایی وجود دارد.بخصوص مراقبت روانی و جسمی است، البته به مسائل و مخاطرات فرهنگی هم اشاره

هایی هم به کودکی بود که با کودک موجود های مصاحبه شوندگان اشارهبر کودک اخالقی و ارزشی وجود دارد. اما در دیدگاه
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گرفت. کودکی که باید بازی ها در تقابل همدیگر قرار میهای مدیران بنیاد متفاوت بود و در برخی حوزهدر اسناد و یا دیدگاه
اش و شادی باشد و وارد دنیای بزرگساالن و مسائل سیاسی و ایدئولوژیک نشود، کودکی که ق در لذت بردن از کودکیکند، غر

توان پیرامون مضمون کودکی و مفاهیم مرتبط با آن در تمامی اطالعات و شواهد پژوهش ارائه خالق و پرسشگر است. آنچه می
ها و اظهارنظرها به دست آمده و ای از متن اسناد و مصاحبهدول کدهای اولیهاست. در این جارائه شده 3داد در جدول شماره 

ارائه شده و از تفسیر و تدقیق در این کدها مضامین فرعی حاصل شده و سپس از ترکیب، تلخیص و تحلیل مضامین فرعی 
 است. مضامین اصلی احصاء و ارائه شده

 های بنیادبط با آن در سیاستتحلیل مضمون مفهوم کودکی و مضامین مرت - 3جدول 
 تم یا مضامین اصلی تم یا مضامین فرعی کدهای اولیه

 هاضرورت مقابله با تهاجم فرهنگی و نظارت و کنترل بازی
 کودک مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی

( کودک مقاوم در برابر تهاجم 1

 هاو مدافع ارزش فرهنگی و حافظ

 هازندگی غربی بازیتاثیرپذیری باالی کودکان از سبک 

 های ترویج و تقویت توانمندی دشمن به نظامی هایتوانمندی نمایش

 های فرهنگی، سیاسی کودکانارائه راهکارهای تقویت کننده دیدگاه فرهنگ اسالمی، ایرانی و انقالبی

 ای و افزایش سواد رسانه ای برای کودکضرورت سواد رسانه

 و کنترل مراقبت، نیازمند ( کودک2 متناسب سطح دانش در انتخاب بازی

 ایرسانه سواد

 ای، نظارت و کنترل والدینضرورت سواد رسانه

 هایکودک در معرض آسیب بندی سنی و محتوایی مناسب و متناسبتأکید بر رده

 هاها و تهدیدهای بازیسازی فرصتفرهنگ هاجسمی و روانی بازی 

ها بخصوص در دست گرفتن بازار بازی های کودکانبازیبازار جذاب و پررونق 

 و شغلی  پتانسیل از ( استفاده3 در رده کودک و اهمیت آن

 هابازی اقتصادی

 سازی بازی کودک برای پیشگیری از تاثیرات فرهنگیضرورت بومی

های داخلی در تربیت کودکان و نیروی های داخلیسهولت در کنترل و نظارت بر بازی

 سازهای داخلی و آموزش بازیجذب کودک به  بازی هاحوزه ساخت بازی

 های اخالقی وتقویت ویژگی مداریگرایی و قانونتأکید بر اخالق

( کودک اخالقی، ارزشی، انقالبی و 4 هامذهبی از طریق بازی 

 اسالمی

 مومن و معتقد متدین،

های ارزشی، ترویج و تقویت ویژگی مهم هایشخصیت و مقدس دفاع انقالب، اسالم، به عالقمند و آگاه

 ارزشی شیعی، انقالبی، اسالمی، ترویج کودک هاانقالبی و اسالمی کودک از طریق بازی

 و پذیرکودک تاثیرپذیر، آموزش مطلوب کودک تربیت و پذیریشکل یادگیری، برای مهم دورانی

 آموزشی پتانسیل از استفاده( 5 هابازی از پذیرتربیت

 هابازی

 ها بخصوص کتاب ها برای کودک در مقابل سایر رسانهجذابیت بازی

ها و تأکید بر استفاده آموزشی از بازی ها قابلیت مهارت آموزی باالی بازی

 ها    ها، مذهب و آرمانها در نهادینه شدن فرهنگ، ارزشاهمییت بازی محتوای هدفمند و آموزشی 

 توصیف و تحلیل مضامین اصلی 

متن اسناد یا  اند. برای هر مضمون شواهدی ازها ذکر شده تفسیر و تحلیل شدهدر ادامه پنج مضمون اصلی مستخرج از داده
نجا برای تدقیق شود، اما در ایاست. در حالت معمول برای هر مضمون از یک شاهد یا استناد استفاده میها ارائه شدهمصاحبه

 است. برای هر مضمون چند شاهد ارائه شده بیشتر

 ها فرهنگی و حافظ و مدافع ارزش تهاجم برابر در مقاوم کودک -1
های مختلف، دانش و حساسیت الزم را مضمون کودک مقاوم در برابر تهاجم فرهنگی یا کودکی که آگاه باشد و در حوزه 

های بنیاد بخصوص اسناد باالدستی بنیاد است. البته کارکنان و داشته باشد یکی از مضامین اساسی مورد تأکید در سیاست
رود و هم کارشناسان هم تأییدی با شدتی کمتر بر این مضمون دارند. در این خوانش، هم از کودک چنین هوشیاری انتظار می

وشش داده و در راستای تربیت ای را پها در حوزه کودک باید طوری طراحی شود که بتواند چنین مقولهها و برنامهاینکه سیاست
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و آموزش کودک مقاوم در برابر تهدیدات بخصوص فرهنگی گام بردارد. حتی به مثابه سربازی فرهنگی باید در راستای حفظ 
و مسائل استراتژیک  های مذهبی و سیاسی کشورها پرورانده و توانمند شود. این خوانش البته مرتبط با ارزشو دفاع از ارزش

 ست.ها ابازی
 با نگاه ویژه به  ایرانی از طریق این صنعت-: تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسالمی1نامه بنیاد؛ صفحه اساس

  کودکان و نوجوانان

 سازی ریانسازی عمومی و ج: اولویت بخشی به محتوا، فرهنگ1ای؛ صفحه های رایانههای حاکم بر برنامه ملی بازیسیاست
های اسالمی و سبک ها و ارزشالملل و مقابله موثر با تهاجم فرهنگی با تکیه بر اندیشهفرهنگی در داخل کشور و در عرصه بین

  اسالمی -زندگی ایرانی

  سازندگان هدافا شناخت برای بازی کاربران به بخشی آگاهی بنیاد گفت که رئیس : نایب13۸7 /9 /15سایت بنیاد بخش اخبار 
 وسیله نوانع به حاضر حال در بازی: وی افزود .شودمی دنبال ملی بازی از حمایت و تولید کنار در غرب در سرگرمی صنعت

 به لقاا برای را خاصی اهداف صنعت این پنهان هایالیه در آن انسازندگ که است بدیهی و رودمی شمار به صرف سرگرمی
 و اسالم از اقعیو غیر چهره ترسیم و ایرایانه هایبازی  عرصه در غرب مرموز هجمه به اشاره با او. کنندمی دنبال خود کاربر

 کرد.  اشاره تروریسم با مبارزه بهانه به مسلمانان

 ای مراقبت، کنترل و سواد رسانه نیازمند کودک -2
ست. این دیدگاه بر اای نیازمند آموزش، مراقبت و کنترل های رایانهاین مضمون بر کودکی تأکید دارد که در استفاده از بازی

ممکن امین و مفاهیم این تأکید دارد که کودک به دلیل شرایط سنی و بینشی که در آن قرار دارند و اقتضائات سن آنها، برخی مض
ین آنها بسیار ای کودکان و والدهای روانی و جسمانی وارد کند. لذا این خوانش بر آموزش و سواد رسانهاست به آنها آسیب

های ناهنجاری وهایی نظیر خشونت هایی را در این راستا محقق کند. در این خوانش بر آسیبتأکید داشته و سعی دارد برنامه
های فرهنگی و تهاجم شود و با آنچه که آسیببرای کودکان ممکن است بوجود بیاورند تأکید می هااجتماعی و روانی که بازی

کودکان، والدین  شود اما عمده تأکیدات بر آموزشهای کنترلی هم تأکید میفرهنگی نام دارد متفاوت است. در اینجا بر سیاست
 باشد. و مربیان و مراقبت او می

 ای در نهادینه شدن های رایانه: با عنایت به اهمیت بازی1ای؛ صفحه های رایانهبندی سنی بازیردهنامه نظام ارزیابی و آئین
تخاذ راهبردی اها، به خصوص در کودکان و نوجوانان، به منظور کنندگان با آنها و رشد شناختی و ذهنی تعاملفرهنگ و ارزش

طح دانش، آگاهی سای و در نتیجه افزایش های رایانهبندی سنی بازیردههای اسالمی، انقالبی و ملی برای پویا مطابق با ارزش
ر مقدمه اساسنامه های سنی و در راستای اهداف مندرج دای متناسب با ردهها در انتخاب بازی رایانهو مهارت افراد و خانواده

 نامه به تصویب رسید. بنیاد، این آیین

  یعنی. دارد هاهبچ روی بر تاثیرگذاری بیشترین من، شخص نظر به: دیر عامل بنیاد؛ م1395خرداد  1۸بخش اخبار سایت بنیاد 
 نه دارد بچه یرو بر که تاثیری و نیست سنش مناسب که شنودمی و بیندمی محتوایی کندمی بازی که ساله 7 یا ساله 10 ایبچه

 آن با وجودش مامت با چون گیردمی قرار تاثیر تحت بازی ساعت 70 از بعد بچه. بگذارد تواندمی کتاب نه و ماهواره نه فیلم،
  .است زیاد ایرایانه هایبازی با هابچه پنداریذاتهم اینقدر. استکرده زندگی کاراکتر

  :و مراقبت کنن که  ها آگاه بشن و آموزش ببینن، و نظارتباید والدین و کودکان نسبت به بازی»مصاحبه با کارشناسان بنیاد
گاهی تاثیرات بد  ها تاثیر میزارن وها خواه ناخواه روی بچهکدوم بازی رو انجام بده و کدوم رو انجام نده چون بازی هابچه

 « ها و باید والدین کنترل کننمیزارن و مناسب کودک نیستن بازی

 ها بازی اقتصادی شغلی وپتانسیل  از استفاده -3
ها ها و امکان و فرصت شغلی بازیهای بنیاد با توجه به بازار و گردش مالی باالی بازیها و برنامهدر این خوانش در سیاست

هایی که در این خوانش وجود دارد تأکید بر جذب تأکیدهایی بر استفاده از این پتانسیل وجود دارد. در واقع یکی از ضرورت
ها برای سیاستگذار، هم جنبه بهره اقتصادی دارد و هم جنبه ایجاد اشتغال که اتخاذ این سیاستهای داخلی است کودکان به بازی
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های داخلی در جهت اتخاذ و پیاده ساز از بین کودکان برای آینده و هم تأکید بر ایجاد جذابیت نسبت به بازیو تربیت بازی
ارجی هم پیشگیری شود. کودک مطلوب این خوانش کودکی های خکردن سطح کنترل حداکثری بر مخاطب تا از تهدیدات بازی

 برد. های مجاز بهره میهای داخلی حمایت کرده و تحت نظارت نهادهای رسمی و فرهنگی از بازیاست که از بازی
 ر صنعت : ایجاد فضای رقابتی، توسعه فضای کسب و کار د1ای؛ صفحه های رایانههای حاکم بر برنامه ملی بازیسیاست
ولید، تهای مشارکت موثر و حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در جهت گسترش ای و تامین و تقویت زمینههای رایانهزیبا

حصوالت المللی، کسب خودکفایی صنعتی، گسترش بازار و افزایش صادرات مهای مشترک بینگذاری داخلی و فعالیتسرمایه
 شغلی  های جدیدای داخلی و ایجاد فرصتهای رایانهبازی

 سازی و تقویت تولیدات های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی: حمایت کامل از ظرفیت1نامه بنیاد؛ صفحه اساس
 داخلی 

  :های داخلی ازیبهای داخلی کنیم و کودکان فقط از باید بتوانیم مخاطب داخلی را جذب بازی»مصاحبه با کارشناسان بنیاد
 «م از اقتصاد اون بهره بیشتری ببریم و هم از تاثیرات فرهنگی جلوگیری کنیماستفاده کنن تا بتونیم ه

   اسالمی و انقالبی ارزشی، اخالقی، کودک -4
ی و انقالبی های مذهبی، اخالقی، اسالمشود که متناسب با ارزشدر این مضمون از کودکی، بر خوانشی از کودک تأکید می

بر این مسئله  خوانش هم بر رفتن به سمت تحقق چنین کودکی تأکید وجود دارد و هم مورد تأیید نهادهای رسمی است. در این
 ها و اصول اساسی باشند. که این کودکان باید بازتولید کننده ارزش

 المی در ساخت اس-سازی با استفاده از معیارها و سبک زندگی ایرانی: ترویج و فرهنگ2بندی سنی؛ صفحه نامه نظام ردهآئین
های بنیادین رزشهای ناقض قوانین جمهوری اسالمی ایران و اای داخلی و ممانعت از نشر، توزیع و عرضه بازیای رایانههبازی

 و بومی جامعه ایرانی و انقالب اسالمی. 

  :می های مذهبی و اسالهای قرآنی که در قالب روایت سعی میکنه ارزشمثال بازی هست به نام قصه»مصاحبه با معاونین بنیاد
 « گذاری برای کودک استها در راستای هدفرو آموزش بده و منتقل کنه. خب این بازی

  :ای اولویت ولهمداری کودک و مخاطب کمک کند و چنین مقمداری و اخالقها باید به قانونبازی»مصاحبه با کارشناس بنیاد
 « ها استبنیاد در نظارت و حمایت از بازی

 ها وزشی بازیاستفاده از پتانسیل آم -5
ین رشد، شود؛ نخست ویژگی یادگیری و سناین مضمون در واقع مضمونی است که با توجه به دو مالحظه بر آن تکیه می

م ویژگی یا پذیری کودکان و پتانسیل باالیی که برای یادگیری و دریافت مسائل مختلف دارند. مالحظه دوآموزش و تربیت
ر این دو مالحظه ها بطور مستتر یا آشکار وجود دارد. در واقع با تکیه باست که در بازیامکان آموزشی یا پتانسیل آموزشی 

های مختلف به کودکان هایی در راستای استفاده از این پتانسیل برای آموزش مفاهیم و مهارتها یا برنامهسعی شده سیاست
 ارائه شود. 

 سازی، رشد و تکوین ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگهای ویدئویی و رایانه: بازی1نامه بنیاد؛ صفحه اساس
های های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروهشخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش

 باشند. ای و مهمی برخوردار میسنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه

  تا شودمی ریخته ایبرنامه جدی هایبازی برای ابتدا از واقع بنیاد: در پژوهش عاون: م1399آذر  9بخش اخبار سایت بنیاد 
 را هاییازیب ما. باشد درمان و بهداشت زمینه در یا و مهارتی آموزشی، تواندمی هدف آن که کنند دنبال را جدی هدف یک

 حتی یا ارائه زانسربا به را رزمی و نظامی ویژه هایآموزش مهارتی بُعد در یا دهدمی یاد هابچه به فیزیک و ریاضی که داریم
  .کندمی کمک بیماران درمان به که بخشیتوان حوزه در

  :دکان است و هایی که برای آموزش و رشد ذهنی کوکنه از ساخت بازیبنیاد حمایت می»مصاحبه با یکی از معاونین بنیاد
 « های جدی که شامل هم آموزش نظری هست و هم آموزش مهارتی و حرکتی استبازی
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 بحث

باشد. به می ها و حوزه فعالیت بنیادپنج مضمونی که در باال بیان شد مضامین اصلی مرتبط با کودکی در اهداف، سیاست
ها و ارتباط آن با کودکان واقع و همانطور که پیش از این بیان شد بخصوص در اسناد تأکیدها بیشتر بر مسائل فرهنگی بازی

اء و نمایان ورد تأکیدترین مضمون است که در هر سه نوع داده تحقیق، قابل احصاست. مضمون پیشگیری از تهاجم فرهنگی م
ای اهمیت است. از فعالیت آن هم دار است. این تأکید در واقع تأکیدی استراتژیک است که بنیاد با آن تشکیل شده و در ادامه

هداف و اوجود دارد، باعث شده که در  پذیری و تاثیرپذیری این دورانسوی دیگر تأکیدی که بر دوران کودکی و آموزش
ران به این مقوله های بنیاد هم نسبت به این مسئله حساسیت و نگرانی  وجود داشته باشد و هم اینکه بنیاد و سیاستگذاسیاست

خودشان  ت مورد نظرها بهره مطلوب برده و مفاهیم و موضاعابیاندیشند که از این ویژگی کودکان در کنار پتانسیل آموزشی بازی
دهند که ا میرها این نوید ها آموزش دهند. در واقع دو مضمون بحث تهاجم فرهنگی و آموزش از طریق بازیرا از طریق بازی

توان شود، در صورتی که میمیای است که ممکن است اگر از آن غفلت شود خطری بلقوه به بالفعل تبدیل کودکی دوره
وانش دو جنبه خهایی در راستای اهداف کالن جامعه به آنها داد. در این خت و یا آموزششهروندانی مطلوب از این دوران سا

م تأکیدی ها برای سالمت جسم و روان کودک، باز هکنترل و ساختن کودک مطرح است. از سوی دیگر با توجه به خطر بازی
تأکید عمیقی  حوزه کودک اخالقی و ارزشی هم شود. درها مطرح میبر مضمون مراقبت، کنترل و حمایت کودکان در برابر بازی

گیری از زه بهرهها وجود دارد. تأکیدهایی که در حوبر بحث تاثیرپذیری کودک و امکان پرورش و تربیت اخالقی از طریق بازی
و سلیقه  حتوامها وجود دارد، نوید خوانشی از کودک را دارد که امکان تاثیر و جذب او به پتانسیل اقتصادی و شغلی بازی

احصاء شده  های ساخت داخل وجود دارد و باید در این راستا تالش کرد. در جدول شماره چهار ارتباط مضامینخاص و بازی
شده چه خوانش  ایم که هر کدام از مضامین احصاءاست. در واقع در این جدول نشان دادهبا تعاریف نظری از کودک ارائه شده

 است. های آن داشتهکند و یا تلویحاً چه خوانشی از کودک و ویژگیمتبادر میو تعریفی از کودک را به ذهن 

 تطبیق مضامین احصاء شده با برخی با مفاهیم نظری - 4جدول 
 شده احصاء مفاهیم با متناظر کودک، نظری مفاهیم مفاهیم احصاء شده

 پذیر آسیب پذیر جامعه قربانی ضعیف هاارزش حافظ و مدافع و فرهنگی تهاجم برابر در مقاوم کودک

 پذیر آسیب سفید لوح قربانی ضعیف ایرسانه سواد و کنترل مراقبت، نیازمند کودک

 کاال همچون پذیرجامعه هابازی اقتصادی و شغلی پتانسیل از استفاده

 پذیرجامعه سفید لوح معصوم اسالمی و انقالبی ارزشی، اخالقی، کودک

 لوح سفید پذیرجامعه هابازی آموزشی پتانسیل از استفاده

های مدیران و معاونان بنیاد از کودک با دیدگاه برخی مصاحبه شوندگان که از توان گفت بین خوانش اسناد و دیدگاهمی
های دوران کودکی ها و تأکیدها در حوزه نیازها و ویژگیکارشناسان بنیاد بودند تفاوت محسوسی وجود دارد. برخی دیدگاه

ها متفاوت و متعارض بود. برخی کارشناسان بر کودکی و شادی و های اسناد و سیاستگذاران بازیود داشت که با دیدگاهوج
لذت و فارغ بودن کودکان از دنیای بزرگساالنه و مفاهیم سیاسی و ایدئولوژیک و جنگ تأکید داشتند که این موارد با دیدگاهی 

انست متفاوت است. در واقع ما در اینجا شاهد نوعی فاصله بین کودک رسمی و توان کودک رسمی و کودک مطلوب دکه می
رسد این کودک غیررسمی به خوبی در سطح جامعه قابل مشاهده مورد تأکید اسناد با کودک غیررسمی هستیم که به نظر می

توان با مشاهده است. میهای رسمی قابل های آن مشخص است، همانطور که کودک رسمی در اسناد و رسانهاست و ویژگی
( در کنار  Zare Shahabadi & Nikahd: 2014; Nikahd: 2012ای )های رایانهتوجه به سوابق پژوهش در حوزه کودکان و بازی

عمده مطالب یا مقاالت و  13۸5گیری و اقدامات بنیاد، بیان کرد که تا قبل از سال مرور تاریخی اسناد و بستر اجتماعی شکل
ها و است، به زیانای درج و چاپ شدههای رایانهی که در نشریات مختلف اعم از علمی یا خبررسانی درباره بازیهایپژوهش

ها را به مثابه امری که ممکن است برای مخاطبان و به ویژه کودکان مضر باشد ترسیم و اند و بازیها پرداختهتهدیدهای بازی
پردازند و نگاه قالب در ایران ها میدیدات ملی، هویتی، فرهنگی و استراتژیک بازیسازند. مطالعات اندکی هم به تهمشهود می
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شود. هر چه ها و تردیدهایی برای والدین ایجاد میها است و هراسنگاهی آمیخته با پرهیز و دور کردن مخاطب از این بازی
ها دهای مثبت، فراغتی، محتوایی و آموزشی بازیهایی که به کارکرشویم به مرور پژوهشتر میبه زمان تأسیس بنیاد نزدیک

ها در کنار نگاه فرهنگی و صنعتی بازی –شوند. همچنین نگاه اقتصادی و انتفاع اقتصادی پردازند هم وارد عرصه میمی
جهت  آورند در کنار فضایی که برای ایجاد محتواهای هدفمند درها برای تربیت کودکان بوجود میهایی که این بازیفرصت

گیرد. به واقع به مرور در حوزه کنند مورد تأکید قرار میآموزش مسائل مهم ارزشی، فرهنگی، استراتژیک و سیاسی ایجاد می
سازی و کسب انتفاع و ابزاری برای تحقق ای، آنچه که نخست تهدید بود، بیشتر تبدیل به بستری برای فرصتهای رایانهبازی

های نرم و بازتولید فرهنگی ای به فضایی برای سیاستگذاری و اعمال سیاستهای رایانهبازیشود. در واقع اهداف کالن می
است. تأکیدات خاص فرهنگی که در دولت هشتم بخصوص اواخر آن وجود داشته و تقابل این تأکیدها با رویکرد تبدیل شده

تر باشند. راستا با آن نسبت به مقوله فرهنگ حساسکند که دولت نهم و حاکمیت همای را فراهم میدولت جدید؛ بستر و زمینه
های گیر بازیشود. رواج و گسترش چشمای شده که منجر به تأسیس بنیاد میهای رایانهبخشی از این حساسیت متوجه بازی

ی هاسازد. از سوی دیگر جذابیت بازیهای غیررسمی جامعه، حساسیت مسئله را دو چندان میبخصوص خارجی در الیه
سازد. البته این تر میهای آن ضروریا را بیشتر کرده و شرایط را برای تشکیل بنیاد و افزایش دامنه فعالیتهخارجی، نگرانی

نشان از این دارد که ماهیت گزارشاتی  13۸5گیری بنیاد در سال ای مشخص، لذا شکلتوجه عمدتاً نوعی واکنش است تا برنامه
ها ممکن است داشته باشد روایت کرده و اینکه ادامه این روند خطر یا فضاهای آسیبی که بازیکه به حاکمیت منتقل شده از 

های فرهنگی، امنیتی و ایدئولوژیک با خود به همراه داشته باشد. در واقع نوع توجه به ها و خالءانفعالی ممکن است آسیب
ژیک و در جهت پیشگیری از خطرات فرهنگی، امنیتی و مخاطب به طور عام و یا حتی کودک، در تأسیس بنیاد توجهی استرات

سازد که در عمل بنا به گیری بنیاد گوشزد میهای اقتصادی و آموزشی را هم برای شکلارزشی است. اساسنامه بنیاد ضرورت
الی نظر کارشناسان و صاحبنظران، دو ضرورت اقتصادی و آموزشی تحقق مطلوبی نیافته است. در بحث اقتصادی، گردش م

ها صورت گرفته و بازار فروش آن باعث شده که بنیاد و سیاستگذاران های خارجی بازیها، استقبالی که از برخی نمونهباالی بازی
های کالن تجارت نزدیک کنند. اما دغدغه –ها را به مقوله صنعت ها بخواهند به این حوزه ورود داشته باشند و بازیحوزه بازی

ها در ژانرهای خاصی صورت پذیرد و عمال نتوانند های بنیاد از بازیرزشی این حوزه باعث شده که حمایتسیاسی و امنیتی و ا
های خارجی و زیرزمینی رجوع کرده و اقتصاد این حوزه هم بدون تمام مخاطبان را جذب کرده و مجدد مخاطب به بازی

تواند بخش اندکی از مخاطبان داخلی زشی و فرهنگی فقط میهای ارهای خاص بنیاد در حوزهبازدهی باقی بماند. عمال سیاست
ها نشده و چرخه اقتصادی این حوزه های داخلی جذب کند و انبوهی از مخاطبان بخصوص کودک، جذب این بازیرا با بازی

، لذا صرفا ودههای داخلی بتر از بازیهای خارجی به لحاظ تکنیک و ساخت بسیار جذاباست. از طرفی بازیرا معیوب ساخته
تواند در حد ای است که میهای داخلی بشود بدون در نظر گرفتن نیاز و سلیقه آن عمال مقولهتأکید بر کودکی که جذب بازی

 نیازسنجی و اقتصادی آن است.   یک انتزاع باقی بماند و تحقق آن نیازمند توجه بیشتر به چرخه

  فراموش بایدن و دارند بیشتری کیفیت خارجی هایبازی که بپذیریم ل: باید: مدیر عام1397دی  3بخش اخبار سایت بنیاد؛ 
 ایم. داده دست از عمال را کشور در ایرایانه هایبازی بازار همین برای و شودنمی رعایت ما کشور در رایت کپی قانون که کنیم

 ساخت بازی  تومن هزینه کردن در بنیاد برایها میلیون»ها و پژوهشگر حوزه کودک: مصاحبه با کارشناس حوزه اپ و بازی
 «.گرشاسب که استقبالی از اون نشد و کسی از اون نخرید

  :ی نداره و مخاطب های داخلی اینه که ساخت و سناریوی با کیفیتیکی از دالیل توفیق کمتر بازی»مصاحبه با کارشناس بنیاد
م داریم ههای فرهنگی و ارزشی و مذهبی وص که ما محدودیترو جذب نمیکنه و یا نمیتونه همه سالیق رو دربربگیره بخص

 « که قطعا در ساخت بازی اعمال میشه

رغم اینکه سعی شده در این حوزه کمتر سلبی برخورد شود در نگاه آموزشی بنیاد و اهمیتی که در عرصه کودکی دارد، علی
نده مفهوم و برداشتی خاص از کودک است که همان نگاه شناسانه فاصله گرفته شود اما باز هم دربردارو کمی از نگاه آسیب

کند که به کند. رویکرد آموزشیِ بنیاد، این مقوله را به ذهن متبادر میکنترل و مراقبت و پیشگیری از خطر را به ذهن متبادر می
ه است کودک را موجودیتی نظر گریزی از نگاه مدرن به کودک در ایران وجود ندارد و این مفهوم مدرن در کنار اینکه توانست
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  ای اریان اهی رایاهنازی اهی فرهنگی بنیاد ملی بکی رد سیاستربرسی مفهوم کود                    

کاران     بیژن زارع  و     هم

متمایز و متفاوت ببخشد و شاید از حالت مکنون به روایتی آشکار تبدیل کند، اما هرگز در راستای توجه به کودک به ماهو 
کودک یا کودک برای کودکی نتوانسته گام بردارد. بعبارتی تمام درکی که از کودک در این بستر سیاستگذاری فرهنگی مورد 

مدرن است که یا متصلب در ساختار مدرن است؛ ساختار مدرنی که گاه در قامت  خاصی از برداشت از سوژهتأکید است نوع 
سازد و یا در قالب یک شکل از آموزش ها خود را نمایان مییک حاکمیت مدرن با تمایل به تصاحب و نظارت بر تمام حوزه

رسد در اینجا آموزش هم با توجه به تأکیدهای اسناد و میکند. به نظر و تربیت نیروهایی در جهت اهداف جامعه عمل می
شود که هایی انجام میسازیهای مدیران در راستای آموزش مسائل خاص عمدتا امنیتی و سیاسی، هشدارها و آگاهدیدگاه

و بازتولید های جدید مشخصاً نوعی ابزاری نگاه کردن به آموزش و سنین یادگیری کودک است. گویی روایت بازسازی سوژه
تواند هم نیاز حاکمیتی های انسانی رسالتی است که در یک وضعیت دوگانه میهای جدید از سوژهبندیبندی و دستهو تولید سنخ

های تر کانالبندی برای کنترل را فراهم کند و هم آموزش خاص خود را متمایز سازد تا بتواند بهتر و مطلوببندی و دستهبه سنخ
دکی را فراهم و ترسیم نماید. به واقع بیشتر خوانشی از کودک مورد تأکید است که باید به رسمیت شناخته شود مجاز مسیر کو

های مورد انتظار را ارائه داد و از او شهروندی و بتوان مجاری مجاز و مطلوب برای آن ترسیم کرد و همچنین به آن آموزش
 م باال و مستقیم بودن باعث شده کودکان نسبت به آنها زاویه پیدا کنند.هایی که به دلیل تراکمطلوب و مفید ساخت. آموزش

  :رک و  های ساخت داخل پرداخت خوبی ندارن، گاهی هم داستان خوبی ندارن و خیلیبازی»مصاحبه با کارشناس بنیاد
تر به ستقیمزی تا غیرمآشکار وارد مسائل سیاسی میشن و توی ذوق مخاطب و کودک میزنه، باید داستان خوب داشته باشه با

هم میفهمه  خوان به بچه یه چیزی یاد بدن و کودکهای خیلی سیاسی میشن و خیلی آشکار میمسائل ورود کنه ... اکثر قصه
 « اینو

 بندیجمع

ها و در حوزه کودک و مفهوم کودک برای سیاستگذار چند مقوله مشهود است. نخست دیدگاهی که با تأکید بر ارزش
هبی قائل به نوعی تعریف و تحدید کودک رسمی و مطلوب است که تأکید بر این نگاه به کودک و قائل بودن به تعاریف مذ

کند که در هر شرایطی به دنبال کنکاش و تحقق کودکی مطلوب و مورد نظر خودش بوده چنین ساحتی، سیاستگذار را وادار می
کرده و بسازد. در صورتی که ممکن است این مقوله موجب شود  داند که چنین کودکی را محققو خود را موظف و مکلف می

ها با ابهام و گاهاً انتزاع نگاشته شود و در عمل امکان تحقق نداشته باشد. این مقوله خود را در فاصله بین کودک که سیاست
دگاه بعدی تأکید بر آموزش های برخی کارشناسان مشهود بود. دیدهد. این فاصله در دیدگاهرسمی با کودک غیررسمی نشان می
ای قوی در بین تمام کارشناسان فرصت / تهدید درباره کودکان تبدیل به دوگانه شود دوگانهو تربیت کودک است که باعث می

نظران باشد و زنگ خطرهای فراوانی را به صدا دربیاورد و این زنگ خطرها، هم بر ذهن سیاستگذار و هم بر افکار و صاحب
گیرد و ها به کودک فراتر از سیاستگذاری فرهنگی قرار میتوان گفت، این نگاهها تأثیرگذار است. میه و خانوادهعمومی جامع

به نگاه ابزاری به کودک نزدیک است. شاید این نگاه قصد دارد در مقابل تاثیرات فرهنگی و ارزشی بیرون از مرزها مقاومت 
در جهت مقابله با نفوذ و تاثیر فرهنگی و ارزشی بیگانه است. اما گویی بر ایجاد  های فرهنگی و ارزشیسازیکرده و این مقاوم

ها تأکیدی ندارد. در صورتی که کودک بنا به اقتضاء محدودیت و صرفا آمارهای رسمی تأکید دارد و بر چرخش زیرزمینی بازی
حلی برای آشکارا بیان نکند، اما قطعا به دنبال راهها را و خصلت کودکی این ویژگی را دارد که اعتراض و انتقاد خود از سیاست

باشد. این درک که مقاومت و مخالفت کودک یک مخالفت آشکار نخواهد بود و دور از چشمان ها میگریز از محدودیت
تنظیم تری از آنچه برای کودکان کند که بتوانیم رصد مطلوبداند، کمک میها خود را رها میها از تمام محدودیتبزرگتر

شود مؤید آن است که تشکیل ایم به دست بیاوریم. آنچه بعنوان ضرورت تشکیل بنیاد و ماموریت آن مدنظر قرار گرفته میکرده
ها به لحاظ فرهنگی، است. در واقع بحث تهاجم فرهنگی و تاثیر بازیبنیاد، یک سیاست فرهنگی استراتژیک و تقابلی بوده

ها بیشتر جنبه ارزشی، مذهبی و هایی مرتبط با بازیاست و در ادامه دستور کار و توصیههفرض اصلی تشکیل بنیاد بودپیش
تر این است که تمام مضامین احصاء شده به نحو آشکار و یا مکنون نوعی نگاه فرصت / کند. اما نکته اساسیسیاسی پیدا می

ها های فراغتی بازید. همچنین عدم توجه کافی به جنبهها را در خود دارنتهدید به کودک و مقوالت مرتبط با کودک در بازی
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بزرگسال محور با توقعات بزرگساالنه از »ها مشهود بوده و نگاه در این سیاست« اکنون کودکی»و کودکی کردن و اصطالحاً 
های از سیاستهای فارغ شود. در واقع غیاب مالحظات پیرامون کودک و کودکی با ویژگیدر اکثر مضامین احساس می« کودک

کودکان در دنیای معاصر روز به روز  توان گفت که نقش و جلوههای پیشین میراستا با پژوهشبزرگساالنه مشهود است. هم
تری در تشخص و هویت بخشی به کودکان ها هر روز نقش پررنگهای دولتها و سیاستشود و همچنین رسانهتر میپررنگ
دف از توجه به کودک، نوع نگاه به کودک، مشارکت و میزان شناختی است که از کودک در مالحظات کنند. اما نکته مهم هایفا می

« شناختی»کند، جنبه تر میتوان اینگونه توضیح داد که آنچه سیاستگذاری را محققشود. در سطح نظری میها لحاظ میو سیاست
شود، بطور مثال باید تأکید می« سازی»ذکر شد بر جنبه  عملکرد سیاستگذار است ولی در اینجا با توجه به مالحظاتی که

شناسی رخ بدهد و متناسب با آن شناخت و اقتضائات زمانه تصمیماتی اتخاذ شود، اما گویی اینگونه نیست و با فرض کودک
توان بندی میعنوان جمعسازی در دستور کار قرار گرفته است. بهها و بدیهی انگاشتن آنها، کودکفرضپذیرش برخی پیش

ریزی پذیر و قابل برنامهفرصت/تهدید، آموزش گفت، مفهوم قابل احصاء از کودکی در حوزه سیاستگذاری بنیاد، واجد دوگانه
آل و مطلوب است که آگاه به مسائل با تأکید بر مفاهیم ارزشی، مذهبی و سیاسی است. این نگاه به دنبال ترسیم کودکی ایده

ها کند انسان و نماینده مطلوبی برای ارزشها و دانش و هوشیاری که کسب میو بتواند از طریق آموزشسیاسی و ارزشی باشد 
ها در جامعه و پذیری کودک باعث شده که حساسیتو مفاهیم مورد تأکید سیاستگذاران کشور باشد. همچنین تأکید بر آسیب

پذیرفته شود. سیاستگذار هم به سمت خوانش کودک بازتولید ها بیشتر شده و مراقبت و کنترل و نظارت با رضایت خانواده
ها بدنبال ایجاد یک کودک مقاوم و قوی در برابر تهاجمات فرهنگی توان گفت سیاستهای جامعه سوق بیابد. میکننده ارزش

 ها؛ از مرزهای ارزشی، مذهبی و سیاسی جامعه دفاع کند. است که بتواند ضمن استفاده از بازی
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