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 مقدمه

دلیرل گسرترش روزافرزونش،     پذیر کردن افرراد اسرت امرا بره     رسانه در کنار خانواده و مدرسه یکی از ابزارهای جامعه

همچنرین  پرذیری   رکرن سروج جامعره    ایرن برجسرته شردن   پرذیری پیردا کررده اسرت       اهمیتی بیش از سایر منابع جامعه

اند و دیگر فقط  ها متکثر شده دانیم که امروزه رسانه میتأثیر اهمیت یافتن و بیشتر شدن اوقات فراغت نیز هست   تحت

نمایش خانگی و موارد مشرابه نیرز افرافه     ۀ، شبکای های رایانه شوند، بلکه بازی رادیو، تلویزیون و سینما را شامل نمی

 اند   های اولیه سبقت گرفته رفته بر رسانه تهاند و رف شده

و وفعیت تولید و مصرف کاالهای فرهنگی بازنمود وفعیت  کاالهای فرهنگی بخشی از حیات فرهنگی جامعه

هرا و رفتارهرای فرهنگری جامعره، نهادهرا و       ها، نگررش  کیفیت زندگی، فضای فرهنگی، ارزشفرهنگی جامعه است  

زننرد  سرط     د و آینردۀ تولیرد و مصررف کاالهرا و خردمات فرهنگری را رقرم مری        های فرهنگی، وفع موجو سیاست

هرای   هرای گونراگون کیفیرت زنردگی خرود و فرزنردان در بخرش وی گری         های مردج در زمینۀ ارتقا در جنبره  خواسته

تواننرد موجر     مصررف کاالهرای فرهنگری مری    گردد   غیرمادی از طریق پیشرفت شرایط مادی و اقتصادی تأمین می

تواند هویت افراد را بازنمایی کند  میزان و شیوۀ مصرف کاالهای فرهنگی می ی افراد بشود دگتحوالتی در سبک زن

 (6099)پ وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  شان را نشان بدهد  و تفکرات و سبک زندگی

ش رفراه پرا از   ممکن شرده اسرت  گسرتر   « جامعۀ مصرفی»در متن « مصرف فرهنگی»از جهت ساختارهای روانی 

سربک  »جنگ جهانی دوج، کاهش ساعات کار و امکان فراغت و تفری ، زیباشناسانه شدن زنردگی روزمرره و اهمیرت    

و تخریالت در افرراد، بیران موقعیرت      رؤیرا که برای برانگیختن برحس  نیاز،  فقط نهمصرف کاال  که به خرید و« زندگی

 (6099، پ وهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتانجامد، منجر شد  ) ت میها و ارتقای منزل اجتماعی و تمایز از دیگر گروه

افزایش اوقات فراغت افراد و نیز مشخص شردن نقرش   با گسترش روزافزون استفاده از کاالهای فرهنگی در پی 

ها تمایل پیدا کردند در مصرف کاالهای فرهنگری دخالرت کننرد  ایرن امرر ابتردا مخرتص         آن در هویت افراد، دولت

مجموعۀ نمایشگاه کتاب، ز به آن پرداختند  توسعه نی های کشورهای درحال تدریج دولت کشورهای پیشرفته بود اما به

دهندۀ میزان تمایل دولت به دخالت در مصرف کاالهای  جشنوارۀ فیلم، نمایش، موسیقی، مطبوعات و نظایر آن نشان

وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرالمی، وزارت     ی همچرون های گونراگون  ، در ایران دستگاهحافر درحالاست   فرهنگی

به امرر   وپرورش آموزشوری، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وزارت اعلوج، تحقیقات و فن

پردازند که، با مرور برخی آمارها، سیر تحول مصرف کاالهای فرهنگی مشخص خواهرد   همگانی کردن فرهنگ می

 (6092شد  )الیاسی و دیگران، 
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نابود سازد یا آن را حفظ  مرور بهتواند سرمایۀ فرهنگی را  وفعیت تولید و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی می

دهد  در این بستر، ازآنجاکه زندگی در انزوا جریان ندارد و تعامل مردج در چرارچوب فرهنرگ ر     گسترشکند و 

، مصرف فرا مادیهای  ارزشی و گرایش نسبت به ارزشگونی  ها و رفتارهای فرهنگی، دگر ها، نگرش دهد  ارزش می

 ای دارد  شود  در این اولویت خالقیت جایگاه وی ه عنوان یک اولویت مطرح می کاالها و خدمات فرهنگی را به

هرای جوانران و کودکران، در     گرروه رپذیری بیشرتر  تأثی به سب هرچند کاالهای فرهنگی بر همۀ افراد تأثیر دارد اما 

رو در ایرن گرزارش تولیرد و مصررف کاالهرای       ها اهمیت بیشتری دارند  ازهمین ها این گروه گذاری سیاست مطالعات و

میرزان  تولید کاالهای فرهنگری در حروزۀ کودکران بره چره صرورت اسرت         قرار گرفته است  فرهنگی کودکان مدنظر 

 مصرف هر کداج از کاالهای فرهنگی در کودکان چقدر است  

 روش تحقیق

تالش شده با مراجعه استفاده شده است   و روش تحلیل ثانویه ای کتابخانه واسنادی منابع برای تدوین این گزارش از 

متولی تولید کاالهای فرهنگی برای کودکان، آمار و اطالعرات موجرود در ایرن     های های پیشین و سازمان به پ وهش

 ترسیم گردد  کاالهای فرهنگی کودکان وفعیت تولید و مصرفو شمای کلّی از  آید دست بهزمینه 

 های گزارش یافته

های متعددی سعی  های مختلف به شیوه و دستگاهشود  کاالها و خدمات فرهنگی کودکان موارد متعددی را شامل می

که در آمارهای مربروط بره آنران در     سال است 68منظور از کودکان همۀ افراد زیر   ثیرگذاری در این حوزه دارندأت بر

  جاهای مختلف تحت عنوان کودک و نوجوان آورده شده است 

و شربکۀ   تلویزیرون رادیرو،  ، پویانمرایی ، هرای فکرری   ، برازی ای مجله، بازی رایانره وفعیت کتاب،  در این مطالعه

االها و خدمات فرهنگری کودکران   تولید و مصرف کتا شمایی از وفعیت  گیرد می نمایش خانگی مورد بررسی قرار

 دست داده شود   به
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 بکتا

 

 کتابانتشار 

جرا تفکیرک شرده اسرت را      اطالعات و آمار کتاب به تفکیک سن بیان نشده اما دستۀ کودک و نوجوان که در همره 

در برخری از آمارهرا   توان مبنایی برای به دست دادن تصویری از تولید و مصرف کتاب کودکان در نظر گرفرت    می

  هم منظور دستۀ کودک و نوجوان است  جا همانتحت عنوان کتاب کودک ذکر شده است اما 

منتشرشده در های کودک و نوجوان  منتشر کرد، تعداد کتاب 6097طبق آماری که خانۀ کتاب در آبان ماه سال 

کم به نظرر برسرد امرا وقتری برا دیگرر          شاید این عدد برای چهل سالعنوان است 671117چهل سال پا از انقالب 

هرای   تعداد کتراب  بوده است  موردتوجهشود که چندان هم مغفول نمانده و  شود، مشخص می موفوعات مقایسه می

   و دین در ردۀ سوج قرار دارد آموزشی کمکهای  بعد از کتابکودک و نوجوان طبق همین آمار 

های کودک و نوجروان   آمار کتابدهد   مندان قرار می رس عالقهدر دستخانۀ کتاب هر ماه آمار انتشار کتاب را 

عنوان کتاب کرودک و نوجروان و    6692تعداد  6099به شرح زیر است  در آذرماه  6099ماه  دیآذر و شده در  ثبت

ها در هر کداج از  کمتر از نصف این کتابعنوان کتاب کودک و نوجوان منتشر شده است   6097دی ماه همین سال 

 اند  ن تجدید چاپ بودهیوااند و بقیۀ عن دو ماه چاپ اول بوده این

 

 1911ماه  های کودک و نوجوان منتشرشده در آذرماه و دی : تعداد کتاب1 جدول

 زمان
کل 

 ها کتاب
 تهران ترجمه تألیف

سایر 

 ها استان

چاپ 

 اول

چاپ 

 مجدد

شمارگان 

 کل

 میانگین قیمت

 )ریال(

آذرماه 

6099 
6692 727 180 910 018 116 109 0010081 008169 

ماه  دی

6099 
6097 111 110 6606 671 119 708 0117202 011926 

 منبع: سایت خانۀ کتاب

 

آمرار و   هرا اسرت    دهندۀ روند انتشار کتراب  ای وجود دارد که نشان مقایسههای خانۀ کتاب  عالوه در همین گزارش به

دهرد کره ایرن میرزان رونرد       نشران مری   6098زمان مشابه در سرال   نسبت به 6099ماه  های دی درصد تغییر تعداد کتاب
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بیشرترین  درصد کمتر از زمان مشابه در سال قبل بوده اسرت    16 ی کودک و نوجوانها کاهشی داشته و انتشار کتاب

 درصد و  بعد کودک و نوجوان بوده است  11درصد، کلیات به میزان  16های زبان به میزان  کاهش در رده

 

 1911نسبت به زمان مشابه در سال  1911ماه  های دی : تغییر تعداد کتاب2 جدول

 درصد تغییر 1911سال  1911سال  موضوع

 - 16 6097 0688 کودک و نوجوان

 منبع: سایت خانۀ کتاب

 

بره ایرن طررف انتشرار      6091دهرد کره از سرال     های مختلف نشران مری   های منتشرشده در سال کتاب مقایسۀ آمار

 082و فقرط   جزئری خیلی  6097است  کاهش در سال  بوده گاه افزایشی و گاه کاهشیهای کودک و نوجوان  کتاب

عنروان   0776ایرن سرال   در های قبل مواجه هسرتیم    با کاهش زیادی نسبت به سال 6099اما در سال  است عنوان بوده

هرای منتشرشرده ترألیفی هسرتند و بره       ها بیشرتر کتراب   در همۀ این سالمنتشر شده است   6098کمتر از سال قبل یعنی 

هرای چراپ    تعرداد کتراب   6091مقایسۀ آمارها بیانگر این است که فقط در سال اند   نسبت ترجمه اقبال بیشتری داشته

هرای تجدیرد    تعرداد کتراب   6099ترا سرال    6091هرا یعنری از سرال     دیگرر سرال  در ها است   اول بیشتر از تجدید چاپ

 های چاپ اول بیشتر است   در این حوزه از کتاب شده چاپ

 

 1911تا سال  1911های کودک و نوجوان منتشرشده از سال  آمار کتاب: 9 جدول

 چاپ مجدد چاپ اول ها سایر استان تهران ترجمه تألیف ها کل کتاب سال

6091 60622 8016 1819 62012 0812 1701 1011 

6091 61202 9172 1112 60089 0706 7067 8720 

6097 61712 8911 1771 60671 0111 7086 8019 

6098 67902 9891 8201 61071 0111 7118 62110 

6099 61619 7816 1098 66279 0272 1070 7871 

 منبع: سایت خانۀ کتاب
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 1911تا  1911های  ای کودک و نوجوان منتشرشده در ساله عناوین کتاب: تعداد کل 1 نمودار

 

 ناشران حوزۀ کودک و نوجوان

ایرن انجمرن   ناشران حوزۀ کودک و نوجوان انجمنی دارند به ناج انجمن فرهنگی ناشران کتراب کرودک و نوجروان     

این انجمن اذعران  عضو دارد   96و در حال حافر  گذاری شد عضو پایه 60با  6019که سال تشکلی غیردولتی است 

عنوان کتاب و دیگر محصوالت فرهنگی چون )وسایل کمک آموزشی، لوح فشررده   01222دارد که انتشار بیش از 

این انجمن اولین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان را در سال ها است   های فکری و   ( حاصل فعالیت آن و بازی

عرالوه   های فراوانی را در نقاط مختلف برگزار کررد  بره   های و جشنواره پا از آن نیز نمایشگاهبرگزار کرد و  6019

های این انجمن به  های روستایی از دیگر فعالیت هایی برای آموزش ناشران کودک و نوجوان و تجهیز کتابخانه تالش

 )سایت انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان(رود   شمار می

13100 

16020 

15740 

17920 

14149 

0
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16000
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20000

1395 1396 1397 1398 1399 

 تعداد عناوین کتاب های منتشرشده در سال 
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 هایشران  فعالیرت ی کره  خروب ناشران پرکار و ناشرران   شناسایی اند  میشه رکن مهمی در انتشار کتاب بودهناشران ه

های ماهانۀ خانۀ کتاب ناشران پرکار آن  در گزارشای نیست   ، کار سادهبیش از دیگران در این حوزه اثرگذار است

شویم که این لیست در هر ماه  همین سال متوجه میماه  و دی 6099شود  با مقایسۀ ناشران پرکار آذرماه  ماه آورده می

  ناشران پرکار آورده شده است   عنوان بههای مکع  است که در هر دو ماه  است  تنها ناج کتاب متغیر

بعثرت برا   عنوان بوده که انتشارات قدیانی منتشر کرده است و  10های چاپ اول  بیشترین کتاب 6099در آذرماه 

 عنوان دهمین ناشر پرکار این ماه معرفی شده است   عنوان کتاب چاپ اولی به 62

 

 بیشترین تعداد چاپ اول( ترتیب به) 1911ناشر کودک و نوجوان پرکار در آذرماه  11فهرست : 4 جدول

 ترجمه تألیف ها کل کتاب چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 71 81 612 98 10 قدیانی 6

 2 19 19 2 19 کتابچه 0

 2 06 06 2 06 آوای شهر 0

 07 0 09 2 09 دهسرا 1

 09 2 09 2 09 رمز 1

 9 68 07 9 68 شهر قلم 1

 60 2 60 2 60 های مکع  کتاب 7

 2 60 60 2 60 آینه قلم 8

 2 60 60 2 60 تاووس 9

 2 62 62 2 62 بعثت 62

 منبع: سایت خانۀ کتاب

 

 60نشرر چکره برا    پرکارترین ناشر شرناخته شرده اسرت و     عنوان کتاب جدید 01سوره با اردوی  6099ماه  در دی

 عنوان کتاب چاپ اول در ردۀ دهم قرار دارد  
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 ترتیب بیشترین تعداد چاپ اول( )به 1911ماه  دیناشر کودک و نوجوان پرکار در  11فهرست : 1 جدول

 ترجمه تألیف ها کل کتاب چاپ مجدد چاپ اول ناشر ردیف

 00 6 01 2 01 اردوی سوره 6

 76 1 71 16 01 شرکت انتشارات فنی ایران 0

 7 61 06 6 02 محراب قلم 0

 2 69 69 6 68 امیرحساج 1

 61 2 61 2 61 آبادیران 1

 2 61 61 2 61 آتیسا 1

 62 62 61 2 61 آثار سبز 7

 2 61 61 2 61 دانشگاه علوج پزشکی سبزوار 8

 60 6 61 2 61 های مکع  کتاب 9

 2 01 01 60 60 چکه 62

 منبع: سایت خانۀ کتاب

 

 01 این لیسرت کره  در از ناشران مطرح در حوزۀ کودک و نوجوان منتشر کرده است   فهرستیسایت کتابک نیز 

عنروان   بره  شرده  معرفی  ناشران خورد به چشم می زناج برخی از ناشران پرکار خانۀ کتاب نی، شود را شامل میانتشارات 

کتاب تاک )بخش مؤسسۀ پ وهشی تاریخ ادبیات کودکان، شرکت نشر چیستا،  تشاراتاناز:  اند عبارت ناشران مطرح

امیرکبیرر، انتشرارات برا فرزنردان، پرتقرال،       (،کودکران کودک و نوجوان انتشارات مؤسسرۀ پ وهشری تراریخ ادبیرات     

کارگاه کودک، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان سروش، شباویز، علمی و فرهنگی،  انتشارات پیک ادبیات،

مبتکران، مدرسه، معین، منادی تربیرت، شررکت انتشرارات فنری ایرران، کتراب مرریم        و نوجوانان، کتاب چر  فلک، 

های بنفشره )بخرش    کتابکتاب ونوشه )بخش کودک و نوجوان نشر چشمه(، )بخش کودک و نوجوان نشر مرکز(، 

آفرینگران، افرق،   مؤسسرۀ نشرر پنجرره،    هرای میچکرا،    کتراب های نردبان،  کتابکودک و نوجوان انتشارات قدیانی(، 

   ماهی، نظر، نیستان، قطره، مادران امروز )ماج(، دیبایه، راز بارش پیدایش، چکه،
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 ها بکتاشمارگان 

مراجعره   نیرز    به کانون پرورش فکری کودکران و نوجوانران  آمار دقیقی از فروش و مصرف کتاب در دسترس نیست

 شرانگری از ن کره شراید بتروان آن را    ذکرر شرده   ههرای منتشرر   شمارگان کتراب رو    ازاینبه دست نیامدشد اما آماری 

هرای   چراکه در اغل  موارد زمانی شمارگان کتابی باالست و یرا بره چراپ    ؛دانستدر جامعه وفعیت مصرف کتاب 

های منتشرشده  در زیر شمارگان کل کتاب  و مورد اقبال خوانندگان قرار گرفته باشد فروش داشتهرسد که  بعدی می

فروردین،  رچراکه خانۀ کتاب آما کامل نیست 99  آمار سال آورده شده است 6099تا سال  6091از سال در هر ماه 

   این سال را منتشر نکرده است بهمن و اسفند

 

 های کودک و نوجوان منتشرشده در هر سال شمارگان کل کتاب: 6 جدول

 شمارگان کل در هر ماه از سال

 1911 1911 1911 1916 1911 ماه

 _ 961022 6111022 6880192 910122 فروردین

 0017072 6010997 0061187 6891602 0010112 اردیبهشت

 6171922 6018802 6811792 0171202 6971822 خرداد

 0216202 0228992 0011118 6910172 0228182 تیر

 0111112 0007961 6902782 0616922 6886622 مرداد

 0101772 0217712 0010872 0001872 6161212 شهریور

 0200602 0812082 6116112 0110112 0201962 مهر

 0010682 1111182 0011112 0276672 6911112 آبان

 0010081 1969662 6101172 0711062 0918882 آذر

 0117202 1769061 1060218 0901122 0020102 دی

 - 1700072 0882802 0260002 0961882 بهمن

 - 0919112 1018000 1107172 1178292 اسفند

 _ 08709787 02219711 00009122 02010102 جمع کل

 سایت خانۀ کتابمنبع: 
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با کاهش  6097هزار است  در سال  08تا  02 نبی 6098تا  6091های  های منتشرشده در سال شمارگان کل کتاب

 هزار کتاب کمتر از سال قبل منتشر شده است  0در این سال بیش از  ،مواجه هستیم

 

 

 1911تا  1911های  های کودک و نوجوان در سال : شمارگان کل کتاب2 نمودار

 

 00سراعت و   0طرور متوسرط    بره  روز شبانهکودکان و نوجوانان در یک  ؛صداوسیماطبق پیمایش مرکز تحقیقات 

درصد از آنان در سه ماه قبل از پ وهش، چهار جلرد و   06کنند و  دقیقه از وقت خودشان را صرف درس خواندن می

 (6087اند  )سپاسگرشهری،  بیشتر کتاب غیردرسی مطالعه کرده

 دکانمجالت کو

شود  گرروه مجرالت رشرد در ایرن زمینره       دبستانی تا جوانی مجالت متنوعی منتشر می در ایران برای سنین دورۀ پیش

 درشود و در ادامه هر مجلره هرر دو سرال را     شروع می سالگی ششها از  بندی سنی آن بیشترین تنوع را دارند و تقسیم

ها، پوپک، نبات کوچولو و      ها، سالج بچه ها، سروش شاهد، دوچرخه، همشهری بچه   مجالت کیهان بچهگیرد برمی

نیز ازجمله نشریات کودکان در ایران هستند  سروش در دو گروه پریش از دبسرتان و دبسرتان و شراهد در سره گرروه       
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ترتیر  بررای نوجوانران و جوانران      ن نیز بره کند  دو مجلۀ گنبدکبود و موعود جوا دبستان، نوجوان و جوان فعالیت می

تررین   دهد که ایران بین بقیۀ کشرورها کامرل   شوند  بررسی مجالت کودکان در کشورهای مختلف نشان می تولید می

شرود کره    های سنی از پیش از دبستان تا پایان تحصیل را شامل مری  بندی را در تولید مجالت دارد و تماج گروه تقسیم

شود مخاط  کودک، نوجوان و جوان حق انتخاب بیشرتری در ایرن خصروص داشرته باشرد        یاین موفوع موج  م

 (6091چی،  محمدی و کلکته )شاه

 

 های سنی  بندی مجالت در گروه : دسته1 جدول

 جوان نوجوان دبستان پیش از دبستان

 رشد کودک

 سال 1-7

 رشد نوآموز

 سال 8-9

 رشد نوجوان

 سال 60-61

 رشد جوان

 سال 61-68

 سروش خردساالن

 سال 0-7

 آموز رشد دانش

 سال 62-60

 ها کیهان بچه

 نوجوان

 شاهد جوان

 سال 67-01

 دوست خردسال
 سروش کودکان

 سال 7-66

 شاهد نوجوان

 سال66-61

 موعود جوان

 آموزان دبیرستانی دانش

 نبات کوچولو

 سال 0-1
 شاهد کودک کودکان

 ها سالج بچه

 ______ نوجوان

 _______ دوست نوجوان کودکانپوپک  ________

 دوست کودک ________
 گنبدکبود

 _______ نوجوان

________ 
 نبات

 سال 7-60
______ _______ 

 66منبع: سالنامۀ رشد 

نشریه در بخش کودک و نوجروان معرفری کررده اسرت  از ایرن       02نیز  6«کشور نشریات اطالعات بانک» سایت

شرود و تنهرا    منتشر مری  ی دارای ماهیت حقوقیها سازمان توسطآید که بیشتر نشریات کودک و نوجوان  لیست برمی

 آنان شخص هست  امتیاز صاح سه نشریه وجود دارد که 

                                                           
 

1. Magiran 
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 : فهرست نشریات کودک و نوجوان1 جدول

 صاحب امتیاز ریخ آخرین شمارۀ منتشر شدهتا نام نشریه ردیف

6 LADDER JUN 0268 فاطمه علی بخشی 

 نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی 6089مهر  ماهنامۀ امید انقالب 0

 سازمان اوقاف و امور خیریه 6097خرداد  ماهنامۀ باران 0

 علمیه قمدفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ  6099مرداد  ماهنامۀ پوپک 1

 آموزی سازمان بسیج دانش 6091مهر  ماهنامۀ پیشگامان 1

 شرکت انتشارات فنی ایران 6097مهر  ماهنامۀ داروگ 1

 مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماج خمینی 6097اردیبهشت  ماهنامۀ دوست خردساالن 7

 مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماج خمینی 6097فروردین  ماهنامۀ دوست نوجوانان 8

 مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماج خمینی 6097اردیبهشت  ماهنامۀ دوست کودکان 9

 وپرورش آموزشوزارت  6090اردیبهشت  ماهنامۀ رشد کودک 62

 زاده خویی اهلل علی فت  6098نوروز  نامۀ وی ه ها مجلۀ روزهای زندگی بچه 66

 )سازمان صداوسیما( شرکت انتشارات سروش 6097تیر  ماهنامۀ سروش نوجوان 60

 )سازمان صداوسیما( شرکت انتشارات سروش 6098دی  ماهنامۀ سروش کودکان 60

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم 6097تیر و مرداد  ها ماهنامۀ سالج بچه 61

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم 6098آذر  ماهنامۀ سنجاقک 61

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 6098اسفند  ماهنامۀ شاهد نوجوان 61

 بنیاد شهید و امور ایثارگران 6099آذر و دی  ماهنامۀ شاهد کودک 67

 مؤسسۀ آیندۀ روشن )پ وهشکدۀ مهدویت( 6098فروردین  مجلۀ ملیکا 68

 سید احمد باقرزاده ارجمندی 6097تیر و مرداد  مجلۀ نازلی باال 69

 مؤسسۀ فرهنگی دنیای تغذیه و سالمت 6099اردیبهشت  ماهنامۀ کودک سالم 02

 منبع: سایت مگیران

 

و وفعیت فروش آنران کره بتوانرد     این حوزه شمارگان مجالتآماری از اطالعات بیشتر و وجوها  جست رغم به

تنها اطالعاتی که داریم از مقالۀ ملیحه سپاسگرشرهری اسرت کره نشران      یافت نشد  ،را نشان بدهد مصرفشانوفعیت 

بره مطالعره    روز شربانه دقیقره از وقرت خرود را در طرول     69طور متوسرط   کودکان و نوجوانان به 6087دهد در سال  می

 (6087اند  )سپاسگرشهری،  اختصاص داده و مجله روزنامه
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 محتواهای اینترنتی

ربر از هر سه کرا  که حاال طوری ازی نیز بسیار پایین آمده است بهاینترنت در جهان، سن استفاده از فضای مج هبا توسع

های اجتماعی  حضور در شبکهاست؛ کودکانی که زمان زیادی را صرف بازی یا  کاینترنت در جهان، یک نفر کود

شرود و   عنروان یرک آسری  نگراه مری      در ایران غالباً به استفاده کودکان از محتوای اینترنتی به (6097یسنا، کنند  )ا  می

در ایرن راسرتا   ها و مسرئولین   های خانواده برنامهو ها  شود و تالش عنوان اعتیاد یاد می همواره در بیان مسئوالن از آن به

 قرار دارد که این استفاده کاهش پیدا کند  

است  مصررف نوجوانران حردود     ساالن بزرگ برابر دوان میزان مصرف نوجوان از فضای مجازی شود در ایر گفته می

طبق پیمرایش مرکرز تحقیقرات     (6097خبرگزاری ایمنا، )  درصد بیان شده است1حدود  ساالن بزرگدرصد و مصرف 60

  )سپاسگرشرهری،  کردنرد  دقیقه از اینترنت اسرتفاده مری  01 روز شبانهکودکان و نوجوانان در طول  6087در سال  صداوسیما

هرای اخیرر    خیلی بیشتر است چراکه دسترسی کودکران بره اینترنرت در سرال     ناالدانیم که این زمان بدون شک  می (6087

 دریافت نشد  صداوسیماروزتری از مرکز تحقیقات  به آمارمراجعه،  رغم بهگیری داشته ولیکن  افزایش چشم

جشرنواره   6098همواره دغدغۀ نهادهرای مترولی بروده اسرت  در مهرمراه سرال       نیز ر محتواهای تولیدی نظارت ب 

اپلیکیشن مخصوص توزیرع محتروای    7اندازی  کودک آنالین برگزار شد که در این جشنواره برگزارکنندگان از راه

 (6098دادند  )خبرگزاری مهر، خبر آنالین وی ه کودکان در کشور 

همرین   برر اسراس  سرال هسرتند    09نترنت در کشور زیر درصد کاربران ای70آمار وزارت ارتباطات، طبق آخرین 

تقریبراً حردود    ایرن تعرداد   (6091)اقتصادنیوز،   سال هستند68هزار نفر از کاربران اینترنت زیر  822میلیون و 69آمار 

 شود   شور را شامل میل کجمعیت ک چهارج یک

خرود از هشرتگ    تروییتر در  ،دولرت دوازدهرم   وزیر ارتباطرات و فنراوری اطالعرات    ،جواد آذری جهرمیمحمد

عنوان تولیدکنندگان محتوا برای کودکان ناج  اینترنت استفاده کرده و در این نظرسنجی از چهار نهاد به_و_کودک#

تقل داخلرری و برررد تررا کرراربران بتواننررد برره یکرری از چهررار گزینرره خررانواده  مدرسرره، صداوسرریما، تولیدکننرردگان مسرر

کراربران   هشرویم کره بخرش عمرد     اربران متوجه میک نظرات بهالمللی رأی بدهند  با نگاهی گذرا  تولیدکنندگان بین

المللری اسرت و درواقرع ایرن      عالقه کودکان مربوط بره تولیدکننردگان برین   د بیشترین محتوای موردایرانی اعتقاد دارن

تروا  مدرسه، صداوسیما و تولیدکنندگان مستقل داخلی در زمینه تولیرد مح تولیدکنندگان گوی سبقت را از خانواده و 

 دادند وسیما  اند  کاربران همچنین کمترین امتیاز در این زمینه را به صدا ربودهبرای کودکان و نوجوانان 

یت دیگری منتشر کرد تا یک نظرسنجی درباره میزان آشنایی کراربران  یج این نظرسنجی، وزیر ارتباطات تودنبال نتای به

هرا، وزیرر ارتباطرات طری      دنبرال ایرن نظرسرنجی    نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت انجاج دهد  بره  افزارهای نرجبا 
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آشرنایی نردارج و نیراز بره     »آور دانست و نوشت: در نظرسرنجی دوج بیشرتر کراربران گزینره      یادداشتی، نتایج را بسیار شگفت

کنرد  اول اینکره    ، دو موفوع مهم را به ما گوشزد میتوییتریرا انتخاب کردند  نتایج این دو نظرسنجی « معرفی بیشتر دارج

هرا را جلر  کنریم و دوج     آن  توفیقی داشته باشریم و رفرایت   کودکانمانایم در تولید محتوای جذاب برای  ما هنوز نتوانسته

کننردگان در ایرن    درصد از مردج بر رفتار فرزندشان در فضرای آنالیرن نظرارت دارنرد  درواقرع بیشرتر شررکت        8اینکه تنها 

 (6097)ایسنا،   هستند  اطالع های نظارت بر رفتار آنالین کودکان، بی افزار نظرسنجی نسبت به نرج

و بعضاً بررخالف کشرور مرا    رسد در کشورهای دیگر وفعیت استفاده کودکان از اینترنت متفاوت است  به نظر می

طور دقیق منتشر شده است، گویای ایرن مهرم    هایی که دربارۀ کشور چین به شود  حداقل نتایج نظرسنجی تشویق هم می

ی از کودکران در کشرور چرین از سرن     تعداد کثیرر  که نشان داددر مورد چین نتایج منتشر شده از یک نظرسنجی است  

صورت آنالین  توانند به اندکی خواندن، میی یادگیر محض سالگی و به 7کنند و در سن  میده سالگی از اینترنت استفا0

 اورندیسر دربتوانند از فضای مجازی  احتی میر ساله به 0کودکان  ؛نشان داده است ی این نظرسنجیها یافته .خرید کنند

شرواهد موجرود، کودکران در سرن      برر اسراس   .هرای اینترنتری کننرد    ها خود را مشغول فضای مجرازی و برازی   و ساعت

اسراس   براین .ها در فضای مجازی حضور دارند سالگی بیش از والدین خود به اینترنت مسلط هستند و پیشتازتر از آن61

درصرد  61کنند،  صورت آنالین خرید می درصد به8،1نند، ک ساله فیلم و موسیقی دانلود می7درصد کودکان 12بیش از 

درصرد نیرز دارای   1.7گذارنرد و   مجرازی بره اشرتراک مری    نظر خرود را در فضرای   مطلر  مرورد  ها عکا، ویدئو یا  ن آ

دارد کره بعضری از کودکران در سرن      آمارهرا حکایرت از آن   .های مجازی مانند اینستاگراج هسرتند  طرفدارانی در شبکه

درصرد کودکران   62کننرد؛ همچنرین    چرین اسرتفاده مری    ترین سیستم عامل ارتباطات اجتماعی کشور سالگی از بزرگ0

بخش جدانشردنی از زنردگی بریش از    های اجتماعی دو  کنند و فضای مجازی و شبکه افزار چت استفاده می ساله از نرج7

 (6091یران آنالین،   )ااستساله این کشور تبدیل شده 60ن درصد کودکا72

به اینترنت موبایل دسترسری دارنرد و از آن بررای آمروزش      سال(68درصد کودکان چینی )تا 92ز ا بیشعالوه  به

در  0262درصرد سرال   11سال که به اینترنت دسترسی دارند در چرین از  62آموزان زیر  کنند  تعداد دانش استفاده می

درصد کودکان چینی برای 81  درصد از کودکان ابتدایی تلفن همراه دارند11 درصد رسید 18سال گذشته به بیش از

 (6097)ایسنا،   کنند ات خود بیشتر از وی چت استفاده میتمرین
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 ای های رایانه بازی

عنروان ابرزاری بررای     به گسترش استفاده از موبایل کره بره   است که امروزه باتوجهاز کاالهای فرهنگی  ای ی رایانهباز

ای  های رایانره  باالی بازیو گردش مالی  مهم اثرات تربیتیگیرد   طورگسترده مورداستفاده قرار می بازی نیز هست، به

 شده است  شباعث اهمیت

شوند که منابع شناختی حافظۀ فعال را بررای یرادگیری    ای یادگیرندگان درگیر تعامالتی می در محیط بازی رایانه

 یشرناخت  میباعرث بهبرود تنظر    یآموزشر  یا انره یرا یهرا  یباز ه است کهپ وهش نشان دادیک  جینتاکند   مصرف می

 یآموزشر  یا انره یرا یهرا  یباز  هیو ها به یآموزان در خالل باز دانش  شود یآموزان م در دانش یو ذهن آگاه جانیه

 میتنظ یو از راهبردها کنندیرا کس  م یو بهتر شتریب یها و مهارت کنند یم دایپ یدسترس یدیجد یذهن میبه مفاه

 (6088)شهبازی،   کنند یاستفاده م یمثبت در هنگاج باز جانیه

 

 ای های رایانه تولید بازی روند

بره اعرالج    شده اسرت  باتوجره   لیتبد یباز ۀکننددیتول یها شرکت یتجارت پر سود برا کیبه  یا انهیرا یامروزه باز

دالر  ونیر لیم 1ترا   0حردود   GTA: San Andreasپرفروش مثرل   یباز کیساخت  ،یافزار نرج یها یسرگرم ۀسسؤم

   )روزنامۀ خراسان(به آن افافه کرد دیرا هم با یابیو بازار غاتیتبل یدالر ونیلیم 62 ۀنیکه هز نیدارد، فمن ا نهیهز

 یا انره یرا یهرا  یبراز  یملّر  ادیبنبنیادی به اسم  6081ها باعث شد که در سال  ای و تولید آن های رایانه مهم شدن بازی

در دستور در این بنیاد  0یا انهیرا یها یباز یسن یبند رده یبا عنوان نظاج ملّ ینظام نیتدوتأسیا شود  در همان سال 

  برود  یبراز هرر   یمناسر  بررا   یسرن  ۀها و مشرخص کرردن رد   یباز یآن نظارت بر محتوا ۀفیکار قرار گرفت که وظ

  ای( های رایانه ی بازیبنیاد ملّسایت )

فرراز و فرودهرای بسریاری    هرای مختلرف    هرا در سرال   ساخت برازی ای و آموزش  های رایانه مؤسسات تولید بازی

سرازان فرردا    مدرسره برازی   انرد   اند و زمانی هم مجبور بره تعطیلری شرده    ها موفقیت کس  کرده اند؛ بعضی وقت داشته

آمروزان     گروه هدف این مدرسه تمامی دانشتأسیا شد 6099ای در سال  رایانه های ساخت بازیآموزش منظور  به

به موازات  یمهارت ۀمدرس کیعنوان  فردا به سازان یباز ۀ  مدرساعالج شداله س 61 ریز یسن یها گروهوی ه  کشور، به

را از  یساز یها باز شده است تا بچه جادیدهند، ا یآموزان درس م به دانش یلیدر طول سال تحصکه معلمان  یدروس

                                                           
 

2. Entertainment Software Rating Association 
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 تویانسرت   متصرل شروند   رانیا یساز یفردا به صنعت باز ساز یعنوان نسل باز و به رندیبگ ادی یا تا حرفه یسط  مقدمات

 (6099دنیای اقتصاد، )   کند محتوای آموزشی مناس  برای این مدرسه را فراهم میخود  ویدر استود یساز یباز یملّ

 

 ای های رایانه نقاط عطف تولید بازی

هرا اشراره    تررین آن  طرور مختصرر بره مهرم     دارد که در ادامه بهنقاط عطفی در ایران ای  های رایانه تاریخچۀ تولید بازی

ها بسیار مؤثر  کننده بود و تأسیا آن در رواج بازی ها بسیار کمک اپلیکیشن کافه بازار در دسترسی به بازیشود   می

کار خرود   6089سال ماه  در بهمن رانیدر ا لیپلتفرج موبا یها شنیکیاپل نیفروشگاه آنال نیعنوان اول بازار به کافهبود  

در  دیاندرو یها شنیکیو اپل ها یبه باز یبستر دسترس نیتر کاربر به مهم ونیلیم 12فروشگاه با  نیرا آغاز کرد  بعدها ا

  شد  لیتبد رانیا

 یهرا  یبار بخش باز نیاول یبرا 6090دانست  در سال  لیموبا یها یباز طالیی عصر آغازتوان  را می 6090سال 

تهرران   یهرا  یدر جشنواره باز یس یپلتفرج پ یها یمشارکت باز زیبعد ن یها افافه شد  در سال TGF 0261به  لیموبا

بودند که به  یموارد نیاول Fruit Craftو  یخروس جنگ یبر جشنواره مسلط شدند  باز لیموبا یها یکمتر شد و باز

در شرهریورماه  ترین شکسرت نیرز تجربره شرد       بزرگ 6090حال سال  درعین کردند  دایدست پ یریاگو فر تیمحبوب

خرود   یهرزار دالر  722 ۀبود که با بودجر  یرانیا ۀنیپرهز یباز کینگهبانان نور  راثیمبازی پروانه منتشر شد   6090

 دکیرا  رانیا خیتار ییویدیو یباز نیتر نهیرکورد پرهز یباز نیکه ا نیتوسعه داده شد  با ا Bearded Birdتوسط 

 شد  لیهمان سال تعط یباز نیا ۀسازند یویرا در بازار فروش تجربه کرد  استود یشکست بزرگ شد،ک یم

 یبراز  منتشرر شرد    6091بازی موتوری که بازی موفقی بود و توانست در صدر فروش بنشریند در شرهریور سرال    

   ایرن برازی  کافره برازار منتشرر شرد     تیر توسرعه داده شرد و برا حما    Glim Gamesتوسط  یموتور دیو اندرو گانیرا

 یکراربر فعرال تمرام    ونیر لیم 6.1در عرر  چنرد مراه برا کسر        یکس  کرد  موترور  یریچشمگ تیسرعت موفق به

 را از آن خود کرد  رانیدانلود، فروش و کاربر فعال در ا یرکوردها

 صورت این بازی را بهکافه بازار بود   Clash of Clans صورت رسمی در ایران منتشر شد اولین بازی غربی که به

 شررکت منتشرر شرد     نیبعدها توسط هم زین Clash Royale یبازار را قبضه کرد  باز سرعت که به کرد عرفه یرسم

و  یملّر  تویانسرت  ،یمرکز رشرد براز   ،یا انهیرا یها یباز یملّ ادبنیای خوب نبود؛  های رایانه برای بازی 6098آغاز سال 

TGC یمروارد در پر   نیر ا ۀبره کرار خرود خاتمره داد  همر     فعالیت سال  7بعد از  یساز یباز یملّ تویانست  کرد لیرا تعط 

و  دادهایر رو یبرگرزار  یهرا  نره یاز پرا هز  یا انره یرا یهرا  یبراز  یملّر  ادیر  داده بودند  بن کشور یدمشکالت اقتصا
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 دیاه شره گدانشر  یبا همکار رانیا یوتریکامپ یها یسال، مؤسسه باز نیهم انیاما در پا ،آمد یمؤسسات برنم تیریمد

 (0269)حکیمی،   کرد ییرا بازگشا یملّ تویانست یبهشت

 

 
 

 ای در ایران های رایانه : تحوالت مهم بازی1 تصویر

 

 ای های رایانه میزان مصرف بازی

ای و همچنرین گسرترش اینترنرت، بازیکنران      های رایانره  و سایر ابزارهای بازیبا افزایش دسترسی به کامپیوتر، موبایل 

ها در  انجاج شد  درآمد بازی 0267که طبق پیمایشی که در سال  طوری ای نیز در جهان بیشتر شدند  به های رایانه بازی

نتایج ایرن   بر اساس  دکنن یم ینفر در جهان باز اردیلیم 0و گفته شد که  ارزیابی شد دالر اردیلیم 9مقدار  0267سال 

پرا از آن  کننرد    درصد از موبایل برای برازی اسرتفاده مری    00پ وهش موبایل بیشترین استفاده را برای بازی دارد و 

 :1389بهمن 

 تأسیس کافه بازار

آغاز عصر طالیی : 1393
موفقیت )بازی های موبایلی 

 Fruit Craftخروس جنگی و 

: 1393شهریور 
 شکست بازی پروانه

: 1394شهریور 
 موفقیت بازی موتوری

انتشار  : 1395اردیبهشت 
Clash of Clans   

 در کافه بازار

تعطیلی مرکز : 1398اردیبهشت 
رشد بازی سازی، انستیتو ملی 

 TGCبازی سازی و 

بازگشایی انستیتو : 1911انتهای سال 
ملّی بوسیلۀ مؤسسۀ بازی های 

کامپیوتری ایران با همکاری دانشگاه 
 شهید بهشتی
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کننرد و   درصرد بازیکنران برا کرامپیوتر برازی مری       00  کنند درصد از کنسول بازی استفاده می 06، کنسول بازی است

 (6098زاده،  )الزمی کنند  بازیکنان نیز از بروزر کامپیوتر برای بازی استفاده میدرصد 1درصد از تبلت  62

 

 

 : میزان اختصاص ابزارهای مختلف بازی9نمودار 

 

درصد 10آن،  بر اساساعالج کرده است و سال  01 ای را  رایانه یها یسن کاربران باز متوسطاین پیمایش 

 ای دارند  )همان( ها حداقل یک گیمر حرفه درصد خانواده11و ها هستند  های بازی خانم دارندگان کنسول

هرای   دقیقه از بازی18 روز شبانهبیان کرده که کودکان در طی  6087در سال  صداوسیماپیمایش مرکز تحقیقات 

روزتر به این مرکرز مراجعره شرد امرا آمراری       ( برای دریافت آمار به6087کنند  )سپاسگرشهری،  ای استفاده می رایانه

است که  ف بازی و نگاهی به آمارهای دیگر پرواف به روند گسترش استفاده از ابزارهای مختل باتوجهدریافت نشد  

 دهند  ای اختصاص می های رایانه یشتری را به بازیحافر زمان خیلی ب کودکان درحال

 کنندۀ وفرعیت  که روشن کند میاعالج  در ایران ها مصرف بازیدر زمینۀ  هاییای نیز آمار های رایانه بنیاد ملّی بازی

در  ترال یجید یها یمصرف باز یمورد الگو در یا انهیرا یها یباز یملّ ادبنی یکشور شیمایپ نیدتریجد مبتنی بر  است
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 2017میزان اختصاص ابزارهای مختلف بازی در سال 
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کررده اسرت     دایر پ شیافرزا  6098نفر در سال  ونیلیم 00به  6091در سال  ونیلیم 08از رقم  یرانیا بازیکنانتعداد  ،رانیا

 19 کن،یبراز  ونیر لیم 00  از مجمروع  کننرد  یم ینفر باز ونیلیم 00، 6098در سال  رانیا یونیلیم 80 تیاز جمع یعبارت به

 (6099  )زجاجی، هستند نیآنال کنیها باز درصد آن 11و  کنند یم  یکه هر روز باز دهستن یدرصدشان جزء کسان

 

 
 : تعداد بازیکنان ایرانی4نمودار 

 

 کنران، یباز انیر نفروذ در م   یدرصرد فرر  90هوشرمند برا    یهرا  یگوشر ای  های رایانره  پیمایش بنیاد ملّی بازی بر اساس

و بره   افتره ی شیهرا افرزا   نفوذ کنسرول   یکه فر ستا یدر حال نیاست  ا یرانیا بازیکنان انیپلتفرج م نیتر همچنان محبوب

 کنران یباز یسرن  نیانگیم  درصد قرار دارد 02 یکه رو میرا دار یخصش یوترهایاست  بعد از آن هم کامپ دهیدرصد رس00

 همان()است   دهیرس 6098سال در سال  00، به 6091سال در سال  69و از  افتهی شیدو سال گذشته افزا یط زین یرانیا
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 (میلیون نفر)تعداد بازیکنان ایرانی 
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 : میانگین سنی بازیکنان ایرانی1نمودار 

 

 6091درصرد در سرال   01مواجه شده و از  شیافزا طی این دو سال بازن در  کنانیسهم باز نکتۀ قابل توجه اینکه

 90طرور متوسرط    بره  یرانر یا کنران یکه باز دهد ینشان م شیمایپ نیا یها افتهی تاس دهیرس 6098درصد در سال 08به 

در  ترال یجید یهرا  یمصرف باز ۀپ وهش سران نیا جیاست که بر اساس نتا یدر حال نی  اکنند یم یدر روز باز قهیدق

بره   یمهمر  راتییر تغ زیر ن رانیدر ا ها یکه اقتصاد باز دهند ینشان م شیمایپ نیا یها افتهی است  قهیدق 01روزانه  ران،یا

 یهرا  یتومان بوده که سهم باز اردیلیم 092حدود  6098در سال  لیموبا کنانیباز کرد نهیاست  مجموع هز دهیخود د

در اعرداد و ارقراج    یریمدت رشد چشمگ نیدر ا زیها ن بوده است  کنسولمیلیارد تومان  08 لغمب نیاز ا یبوم یلیموبا

 همان(  )اند داشته کرد نهیهز

 های فکری بازی

دالیلی چند این  روند، اما به دنبال آن می گساالن نیز بهو در بسیار از مواقع بزر ندفکری مختص کودکان نیست های بازی

هرای فکرری    بسیاری از کارشناسان از اهمیرت و مزایرای برازی   مهم برای کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار است  

هرای   ی فکری بره جرای برازی   ها عالوه لزوج استفاده از بازی بهاند   کودکان گفته تقویت ذهن و روابط اجتماعی برای

بیشتر از بقیۀ کاالهای فرهنگری موردتوجره   های فکری  بازی بندی سنی در رده رسد نظرمی بهای نیز مطرح است   رایانه

 توان بازی مناس  سن کودک را انتخاب کرد   تر می از این جهت بهتر و راحتقرار گرفته و تدقیق شده است  
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هرای   برازی ثیرگذار باشد  أهای مختلف ت تواند در پیشرفت کودکان در زمینه میبازی فکری  کارشناسان معتقدند

هرای فکرری    برازی عرالوه   ، بره ترأثیر بگذارنرد  توانند بر رشد ذهنی کودک و همچنین بر رشد اجتمراعی او   فکری می

ی برین چشرم و دسرت    توانند با ایجاد همراهنگ ها می برخی از بازی  داشته باشندثیرات روانی و خانوادگی أد تنتوان می

تواننرد مفراهیم آموزشری را بره کودکران       هرا مری   همچنرین برخری از برازی   کودک به تقویت قوای ذهنی او بپردازند، 

افزایش خالقیت و تخیل در کودکان نیرز از دیگرر فوایرد    بخش کنند   آموزش دهند و آموزش دیدن را برای او لذت

  توانند تعامل با همساالن را افزایش دهند های فکری می ی نیز بازیدر زمینۀ اجتماعهای فکری است   استفاده از بازی

هرای اجتمراعی    مهرارت توانرد   دانند که می های کامپیوتری می ها را جایگزین مناسبی برای بازی کارشناسان این بازی

توان به تقویت  های فکری می از اثرات روانی بازیکودک را ارتقا بدهد و اصل مهم همکاری را در او تقویت کند  

همبستگی و تعامالت خانوادگی را افزایش ها همینطور  این بازیاعتماد به نفا و خودباوری در کودک اشاره کرد  

تواننرد از افرزایش ابرتال بره آلزایمرر در       دهند و حتی برای دیگر سنین نیز پیامدهای مثبتری دارنرد، بررای مثرال مری      می

   (6098)یوسفی،  و استرس و نگرانی را کاهش دهند ندان جلوگیری کنندسالم

محمدحسین فرجرو، دبیرر   افزایش است   به های فکری در جامعه رو آمارها حاکی از این است که استفاده از بازی

بازی کرانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران برا اشراره بره آمراری در مرورد واردات            شورای نظارت بر اسباب

درصد رسرید کره   61، به 6091های خالقانه، فکری و آموزشی در سال  گوید: آمار واردات بازیهای فکری می بازی

زیر یک درصد بوده است  این به آن معناست که این حوزه آراج آراج در اثرر تررویج افرراد،     6086این آمار در سال 

 .اعی جای خود را در بازار ایران باز کرده استخصوص مدارس غیرانتف های تولیدکننده و مراکز آموزشی به شرکت

به طور میانگین ساالنه مصرف اسباب برازی بررای هرر فررد در     طبق آمارهایی که آقای فرجو اعالج کرده است، 

در ایران نیرز   دالر نیز مشاهده شده است 022دالر است که این رقم در برخی کشورها تا 01کشورهای جهان حدود 

 ۀپروند601مجموع در  6091در شش ماهه نخست سال  .دالر است1مصرف ساالنه اسباب بازی برای هر فرد حدود 

جملگری ایرن   های فکری بوده اسرت    مورد مربوط به ثبت بازی 16ثبتی و تولیدی داشته ایم که از این تعداد پرونده، 

 دهد  های فکری را نشان می رشد بازی آمارها روند روبه

واحرد تولیردی در ایرن    02توان گفرت حردود    های فکری می سرگرمی ۀاز نظر تعداد واحدهای تولیدی در حوز

تدریج در حال گذر به بحث صادرات است  برخی از  زمینه فعال هستند که روند تولید داخلی و واردات در کشور به

البتره ایرن آمرار رقرم      .های فکری صادر کنند میانه بازیاند به کشورهایی نظیر ترکیه و آسیای  های ما توانسته شرکت

 هزار قطعه این صادرات صورت گرفته است   1تا  012طورمثال با تیراژ  قابل توجهی نبوده است؛ به
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تولید اسباب بازی در ایران بسیار محدود است و صنعتی به ناج صنعت اسباب بازی در ایران وجود ندارد اما بازار 

هرای معتبرر    تیرراژ تولیرد شررکت     های فکری نیز بخشی از این بازار محسوب می شروند  رد و سرگرمیپر و پیمانی دا

های کوچک نیز چیرزی حردود هرزار     رسد و تولیدکننده هزار عدد محصول می 1تولیدکننده در این بخش ساالنه به 

 ( 6098)ای توجیهی،  عدد در سال تولید دارند

خرازان مدعی کفالت بخشری   ۀاتحادی اسباب بازی صنف مستقلی ندارد  کهآید  دست آمده برمی از اطالعات به

رود  همچنررین  نررایلون و پالسررتیک نیررز مرردعی دیگررر ایررن حرروزه برره شررمار مرری     ۀاز ایررن حرروزه اسررت و اتحادیرر 

ها هم اسباب بازی می فروشند و خالصه داستانی دارد این صنف اسباب بازی  نبود صنفی مسرتقل   افزارفروشی نوشت

 همان( ) مشترک تماج تولیدکنندگان و فروشندگان این بخش انجامیده است ۀایت به دغدغدرنه

سراز معاونرت    های نرج و هویت فناوری ۀآفرینان بخش دولتی این حوزه عالوه بر ستاد توسع ترین نهادها و نقش مهم

برازی، کرانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران،        علمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای نظارت برر اسرباب  

آفرینران   تررین نقرش   در بخش غیردولتی نیز مهرم  د اسناد هستن کل مالکیت ثبت ۀوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادار

برازی، انجمرن صرنفی کارفرمایران فروشرندگان       را انجمرن صرنفی تولیدکننردگان اسرباب     برازی در ایرران   صنعت اسباب

 ( 6097)معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  دهد های فرهنگی تشکیل می بازی و فروشگاه اسباب

و به صنایع برا   گسترش است دهد که صنعت اسباب بازی نه تنها در ایران، بلکه در جهان نیز روبه آمارها نشان می

میلیارد دالر بوده اسرت کره     89بازی جهان  گردش مالی صنعت اسباب 0267در سال   گردش مالی باال پیوسته است

ترین کشور ایرن صرنعت اسرت کره در        آمریکا بزرگدرصدی داشته است 0.0رشدی  0261این رقم نسبت به سال 

میلیارد دالر بود  660معادل  0267جهانی این صنعت در سال صادرات  .داشت دالری میلیارد 07 بازاری 0267  سال

دهرم میلیرارد دالر    9و  1دهرم میلیرارد دالر و آمریکرا برا      0و  7کنرگ برا    دهم میلیارد دالر، هنگ 1و  11که چین با 

ر شد  میلیارد دال 668بازی در دنیا معادل  واردات اسباب 0267در سال . های نخست تا سوج را از آن خود کردند رده

 .اند بازی بوده های اسباب ترین وارد کننده میلیارد دالر بزرگ 1و  7، 00های  آمریکا، آلمان و ژاپن با رقم

میلیرون   61نزدیک  6091بازی ایران در سال  طبق اعالج وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات بخش اسباب

ل افغانستان، امارات، ایتالیرا، آذربایجران و تایلنرد    دالر بوده است  کشورهای مقصد صادرات این صنعت از ایران شام

 همان( ) بودند

میالدی تا سروج ژانویرۀ سرال     0221بازی در ایران از آن جهت است که از اول ژانویۀ سال  اهمیت صنایع اسباب»

 002بازی، که شامل  درصد از کل واردات جهانی اسباب66میالدی، یعنی طی چهار سال، ایران با وارد کردن  0228

بازی  رتبۀ سوج از میان پنج واردکنندۀ اول اسباب بازی بوده در قلم اسباب 62811بازی و مجموع  طبقۀ مختلف اسباب
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در جهان، پا از ایاالت متحده، انگلیا و باالتر از هند و چین قرار داشته است  در این لیست امارات متحردۀ عربری   

درصردی   022بازی برا رشرد    واردات اسباب 0267سال  دردر ایران   (02: 6090)درستکار، « در رتبۀ هشتم قرار دارد

دهرم میلیرون دالر رسرید  مجموعره تولیردات       1و  611مواجره شرد و بره رقرم      0260سرال گذشرته یعنری     1نسبت بره  

درصد حجم بازار داخلی است  امروزه سهم اصلی این بازار در اختیار تولیردات   60بازی در کشور ما کمتر از  اسباب

 ( 6097عاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مت )کشور چین اس

 62میلیارد دالری هنرد، برازار    0 1بازی  بازی، قرارگیری ایران در مجاورت بازار اسباب نقطۀ قوت تولید اسباب»

میلیرارد دالر   6 1برازی خاورمیانره    طوری که ارزش بازار اسباب خصوص خاورمیانه است  به میلیارد دالری اروپا و به

برازی   راه برا سررانۀ خریرد اسرباب    مر کند  این ارزش برازار ه  درصد رشد را تجربه می 66 8شود که ساالنه  یبرآورد م

های فعال در ایرن   نظیر برای شرکت عنوان یک بازار مصرف بی (، منطقه را به0228دالر در 007، 0226دالر در 010)

موزشی، ابزارآالت موسیقی و   اگرچره از  های چوبی مانند کلبه، وسایل کمک آ بازی است  اسبابصنعت درآورده 

شوند، اما به جهت ارزش باالتر، اهمیت دوچندانی  ها را شامل می بازی لحاظ تعداد، درصد نسبتاً اندکی از کل اسباب

 (6090)درستکار، یابند   می

حامرد  دارد که سرانۀ مصرف اسباب بازی افزایش یافته اسرت    اعالج شده است بیان می 6099آمارهایی که سال 

مصرررف اسررباب بررازی  ۀانجمررن تولیدکننرردگان اسررباب بررازی اظهررار داشررت: در زمینرر  ۀترراملی، عضررو هیئررت مرردیر

اسباب برازی بررای هرر     ۀرف سراندهد مص ها نشان می هایی انجاج شده که خیلی دقیق نیست، اما این پ وهش پ وهش

 ( 6099)نود اقتصادی، ت دالر اس 02تا  62سال در ایران حدود  61کودک زیر 

بحث قاچاق در بخرش  شود که  های مورد استفاده در ایران وارداتی است و گفته می تعداد زیادی از اسباب بازی

میرزان قاچراق    6091اسباب بازی مشکلی جردی اسرت، بره طروری کره سرتاد مبرارزه برا قاچراق کراال و ارز در سرال            

کارشناسران  ی واردات رقی  تولیدکنندگان داخلی است، اما کلّرطو به  میلیون دالر تخمین زده بود 12بازی را  اسباب

د که حجم تولید ما کم است و نوع تولید در داخل هم متفاوت از کراالی  باید به این نکته توجه کربر این باورند که 

 ( همان) .کنند توان گفت که بازار یکدیگر را خراب می ا نمیوارداتی است  بنابراین رقابت وجود دارد امّ

، ایرن موفروع نشران    عمومی جهرانی اسرت   ۀبازی در ایران چیزی در حدود یک هفتم سران مصرف اسباب ۀسران

دهد که هرچند بازار اسباب بازی و تولیدات آن در ایران گسترش یافتره اسرت و همچنرین سررانۀ مصررف آن در       می

پنجمرین جشرنوارۀ ملّری     6098  در سال های اخیر رو به بهبود بوده است اما این بازار همچنان بزرگ خواهد شد سال

 بازی مؤثرند  بها بر گسترش استفاده از اسبا بازی برگزار شد، جشنواره اسباب
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به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مصرف اسباب بازی در ایران تر  برای دریافت آمار بیشتر و دقیق

 یابی به اطالعات ممکن نشد  مراجعه شد اما متأسفانه دست

 ،دانشگاهی در این صنعت اشاره کررد  ۀتوان به نبود رشت درکنار نقاط مثبت از نقاط فعف تولید اسباب بازی می

تحصیالت دانشگاهی داشته باشند  نبود تشکیالت منظم برای نظارت در سط   زیرا افراد متخصص در این حوزه باید

مترولی نظرارت برر     مستقل در کشور مرا نردارد و   ۀبازی اتحادی از دیگر مشکالت این صنعت است زیرا اسباب عرفه،

 هرا هسرتند    خررازی  ۀاتحادیۀ های خارجی زیرمجموع بازی نایلون و پالستیک واسباب ۀادیاتح های ایرانی بازی اسباب

 ( 6098)برنا،  شده است ای نبود یک اتحادیه در این صنعت باعث بروز مشکالت عدیده

 انیمیشن

اسرفندیار   بره همرت   6001ای به ناج مرال نصررالدین برود کره در سرال       ثانیه 06های انیمیشن ایران یک فیلم  اولین فریم

احمدیه ساخته شد  در این مدت انیمیشن فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است، تحقیقرات نشران دهنردۀ ایرن     

طورکلّی انیمیشن در ایران هنروز موفرق بره     است که این فراز و فرودها در دو دهۀ اخیر بیش از هر زمان بوده است  به

شرود و لرذا قابلیرت سراخت انیمیشرن       ن هنر در کشور دیده میجذب مخاط  خاص خود نشده است ولی پیشرفت ای

بندی دقیقی در ایران  های سنی متفاوت تقسیم برای مخاط  خاص خود را دارد  در مورد اختصاص انیمیشن به گروه

شود کره دقیرق نیسرت و بررای اسرتفادۀ مناسر         طورکلّی به دو دستۀ کودکان و بزرگساالن تقسیم می وجود ندارد، به

شود این اسرت کره برنامرۀ خاصری      مختلف چندان راهگشا نیست  آنچه که در حوزۀ انیمیشن در ایران دیده می سنین

ها نشران داده کره محتروا،     های خاص و یا جذب مخاط  وجود ندارد  پ وهش برای ساخت انیمیشن برای گروه سنی

هرا برا جزئیرات در     و باید در برنامه تواند باعث جذب مخاط  شود وگو می گذاری، تکنیک و گفت تبلیغات، سرمایه

 ( 6097نظر گرفته شود  )حقیر و قربان، 

های وجود این رسانۀ قدرتمنرد در   انیمیشن در ایران نتوانسته به یک تولید صنعتی منتهی گردد و ایران از ظرفیت

تبرار و عردج   ای نبرده است  تحقیقات نشان داده کره عردج حمایرت دولرت و تخصریص اع      بخش انیمیشن صنعتی بهره

های ایرن صرنعت اسرت کره مرانع توسرعۀ آن شرده اسرت  عردج اسرتفاده از            مدیریت واحد بر تولید انیمیشن از آسی 

تروان در سره مقولرۀ فرعف      نیروهای متخصص مشکل اصلی تولید است  علرل شکسرت اکثرر تولیدکننردگان را مری     

تررین آسری  تولیدکننردگان در     کره مهرم  وجو نمرود  گفتره شرده     مدیریت، فقدان سازمانی و فعف بنیۀ مالی جست

های اخیر منابع مالی به این صنعت تزریق شرد امرا برا وجرود تزریرق       ساختار سازمانی و مسائل مدیریتی است  در سال
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رسد کره بایرد ریشرۀ     منابع مالی هنوز این بخش نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند و به نظر می

 ( 6091های دیگر جزء مسائل مالی نیز تدقیق کرد  )صفورا، مشکالت را در جا

هرای   و مرکرز پر وهش   وجوهای بسیار و مراجعه بره کرانون پررورش فکرری کودکران و نوجوانران       جست رغم به

 برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینۀ انیمیشن، بیش از توفیحات داده شده، چیزی یافت نشد  صداوسیما

 رادیو

های متنوعی را برای کودکان ارائه دهد لیکن با گسترش دیگرر   دیرپایی است که همواره تالش کرده برنامهرادیو رسانۀ 

رسرد رسرانه از    نظرمری  با اینکره بره   های دیداری، رفته رفته از مخاطبان رادیو کاسته شده است  خصوص رسانه ها به رسانه

بر نیز کارشناسان  گروهی از اما وران آن به سر آمده استو برخی کارشناسان بر این نظرند که د رادیو عبور کرده است

آنران معتقدنرد کره برا       (6091)شبسرتان،   گذاری بیشرتری دارد  های کودک در رادیو نیاز به سرمایه برنامهاین باورند که 

 توان مخاط  را به رادیو برگرداند و یا حداقل همین مخاطبان موجود را حفظ کرد    ریزی می برنامه

ترا بتوانرد رادیرو را بره      رونمرایی شرد   6097سرال  پایگاه جامع کودک ایران صدا در این وفعیت رادیو  وجود با

 پایگاه جامع کرودک ایرران صردا   از رونمایی  در مراسم ،معاون صدای رسانۀ ملّیآبادی،  حمید شاه  عرصه برگرداند

در همرین مراسرم خبرر از تشرکیل     او گفت: تولیدات در زمینۀ کودک ساختار متمرکزی ندارد و پراکنده بوده است  

    (6097)رادیو ایران،  دادگذاری کودک  شدن شورای سیاست

را اینگونره بیران   مخاطبان رادیو و تلویزیون  آمار های کودک رادیو آبادی در میزگرد دیگری پیرامون برنامه شاه

درصد به آمار رادیو افرزوده شرده    0درصد است که در دوسال گذشته  01 7های رادیو  : در حال حافر شنوندهدکر

در حال  ،دقیقه بوده است 00شنیداری آمار مخاطبان رادیو در گذشته روزی یک ساعت و  ۀبا بیان اینکه جامع .است

  ( 6097، صداوسیماخبرگزاری ) دقیقه افزایش پیدا کرده است 11حافر به یک ساعت و 

دقیقره  66 روز شبانهنشان داده که کودکان و نوجوانان در طول  6087در سال  صداوسیماپیمایش مرکز تحقیقات 

رسد با وفعیت گسترش  به نظر می (6087)سپاسگرشهری،   دهند های رادیویی اختصاص می از وقت خود را به برنامه

روزترری   آمار بره  صداوسیمامراجعه به مرکز تحقیقات  رغم بهده باشد اما فاده از آن امروز کمتر شها، است دیگر رسانه

 در این زمینه یافت نشد 

کننرد  رادیرو    شناسی در رادیو نیز هست، این را برخی از کارشناسران نیرز بیران مری     رسد ایراد از مخاط  نظرمی به

، مصطفی رحماندوستریزی دقیقی داشته باشد   تواند برای آن برنامه خوبی نشناخته و بنابراین نمی مخاط  خود را به

رادیو طرفدار دارد های کودک  ا جایی که من دیدج برنامه: تنهدر این باره گفت ،کودک و نوجوان ۀشاعر و نویسند
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ترر بشناسرد ترا بتوانرد      رادیرو بایرد مخاطر  خرود را دقیرق     (  لرذا  6097، صداوسریما خبرگرزاری  ) هاست در بیمارستان

 ن کند یتری تدو های مناس  برنامه

 تلویزیون

دلیرل تأثیرپرذیری    ها بر سالمت روان افراد جامعره مؤثرنرد و بررای کودکران بره      که پیشتر نیز ذکر شد رسانهطور همان

هرای   هرا ماننرد برازی    رسرانه دیگرر  تر است  در این میان تلویزیون نقش پررنگی دارد  هرچند با ظهور و گسترش  مهم

ها و روشن بودن آن در  وجود تلویزیون در همۀ خانهخاطر  تر شده است اما باز هم به رنگ ای نقش تلویزیون کم رایانه

 پوشی نیست    روز تأثیر آن قابل چشم ساعات زیادی از شبانه

هرا را محردود    پرذیری آن  تحقیقات نشان داده که تماشای تلویزیون اثرات منفی بر کودکان دارد و خالقیت و انعطراف 

نتیجرۀ یرک   »انرد    زمران محردود دانسرته   هرای مفیرد و    اشای برنامهآنان اثربخشی تلویزیون بر کودک را منوط به تمکند   می

ساله  60تا  7فرزندان  از والدین دارای 6081نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی که در سال 

سراعت و   1 طرور متوسرط   روز بره  دهد که کودکان در شبانه نشان میدربارۀ تأثیرات تلویزیون بر کودکان انجاج شده است، 

هرای بزرگسراالن برر     دهندۀ آن است که به نظر والدین تماشای برنامره  بینند  همچنین این تحقیق نشان دقیقه تلویزیون می 60

درصد والدین تلویزیرون برر عرادات مطالعرۀ فرزندانشران       06کودکان و نوجوانان اثرات منفی و مثبت مختلفی دارد  از نظر 

اوفراع از ایرن هرم     هرا  های مختص آن ها شده است  در حوزۀ کودکان و برنامه مطالعۀ آن تأثیر داشته و باعث کاهش زمان

چنرد عروسرک،   ها یک روند ساده دارند: یک مجری برا   ها و نمایش عروسکی، بیشتر شبکه کارتون زءج تر است  به وخیم

فواید مسواک بگوید: پرا همگری    خواندن شعر و بعد هم برای آموزش مفاهیم )مثالً مسواک زدن(، مجری برنامه باید از

 (6089شهال، )  «ها با صدای بلند آن را تأیید کنند زنیم و بچه میمسواک 

طرور متوسرط در    کودکران و نوجوانران بره   کنرد کره    بیران مری   6087در سرال   صداوسیماپیمایش مرکز تحقیقات 

هرای کرودک و    دقیقره را بره دیردن برنامره    08سراعت و  6کنند و  دقیقه از تلویزیون استفاده می10ساعت و 0 روز شبانه

روزتر در این زمینه به مرکرز   ( برای دریافت اطالعات به6087دهند  )سپاسگرشهری،  اختصاص مینوجوان تلویزیون 

 آماری دریافت نشد متأسفانه مراجعه شد اما  صداوسیماتحقیقات 
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 شبکۀ نمایش خانگی

درواقع در طی زمان از مخاطبران تلویزیرون کرم و بره     با به میدان آمدن شبکۀ نمایش خانگی، مخاطبان تلویزیون کمتر شد  

در چند سال اخیر رقابت سرختی   حدّی بوده که گسترش شبکۀ نمایش خانگی به مخاطبان شبکۀ نمایش خانگی افزوده شد 

  (6122بازندۀ آن بوده است )روزنامۀ ابتکار،  صداوسیمامعموالً  و به وجود آمده صداوسیمابین شبکۀ نمایش خانگی و 

اتکرا   قابرل کند اما کارشناسان معتقدند ایرن آمارهرا    تلویزیون همچنان آمارهای باالیی از مخاطبان خود اعالج می

هرای   بیننردۀ برنامره   6099درصرد مرردج در تیرمراه    82نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانۀ ملّری بریش از    بر اساس نیستند 

طبق این نظرسنجی بعد از شبکۀ سه برا چهرار برنامره، شربکۀ نسریم سریما برا سره برنامره و           اند  بوده صداوسیمامختلف 

های دوج ترا پرنجم    پرمخاط  سیما در رتبههای مستند، پنج و یک سیما هر کداج با یک برنامه در میان ده برنامۀ  شبکه

درصد بعد از دورهمی و تکرار خندوانه سومین برنامرۀ پرمخاطر    01ا بکودک شو های تلویزیون قرار گرفتند   شبکه

  تلویزیون است

، منتقرد سرینما و   جبرار آذیرن  داننرد    هرا را چنردان موردقبرول نمری     اند و آن کارشناسان به این آمارها خرده گرفته

کننرده   عنوان یک دستگاه و سازمان عظیم فرهنگی در کشور ما باید نقش مهم، تعیین به گوید: تلویزیون زیون میتلوی

های مهرم و برزرگ ایرن سرازمان ایجراد ارتبراط        رو جزء رسالت و تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی را ایفا کند  ازهمین

ق با سلیقه، ذائقه و فرهنگ مردج باشرد  امرا بریش از دو    ها و پخش آثاری است که منطب مناس  با مردج و تولید برنامه

هرای قروی و    تولید سرریال  روی در حوزۀ مدیریتی، عدج دالیل مختلف ازجمله سستی و کج دهه است که تلویزیون به

ای  های خارجی اقداج به اتخاذ شیوه ها و تلویزیون های نازل ماهواره سازی از برنامه فاخر در این رسانه و همچنین کپی

 کرده که با پسند عمومی جامعۀ ما فاصله دارد )همان(  

و فاصلۀ تلویزیون با سلیقۀ مردج و گسترش شبکۀ  کودک نیز وفعیت به همین صورت استهای  در مورد برنامه

شربکۀ  رسرد   نظرمری  بره   مخاطبان به سمت شبکۀ نمرایش خرانگی سررریز شروند    نمایش خانگی موج  شده است که 

ال قول داده   در تابستان این سشروع کردطور جدی  کار خود در زمینۀ کودک را به 6080در تابستان  نمایش خانگی

فیلم وی ۀ کودک و نوجوان عرفه شود و به آن عمل شد یعنی هر دو روز یک انیمیشن ویر ۀ کرودک و    11شد که 

از  VCDو لوح فشرردۀ   VHSهای ویدئویی  ها در تیراژ گسترده و قیمت ارزان در قال  فیلم این فیلمنوجوان ارائه شد  
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 122برا قیمرت ارزان   ای صنفی و سایر مراکز معتبرر و مررتبط   های عرفۀ محصوالت فرهنگی، واحده طریق فروشگاه

 ( 6080)خبرگزاری مهر،  گرفتمندان قرار  در اختیار عالقهریال، 

های تلویزیون عنوان  گیری و یکی از دالیل مهم آن سخت آوردن به شبکۀ نمایش خانگی رفته رفته بیشتر شد یرو

بره کرارگردانی محمرد مسرلمی      کهخاله سوسکه هشتگ اولین سریال موزیکال برای کودکان و نوجوانان با عنوان شد  

دهرد   گوید از اینکه تلویزیون بره کرار کرودک اهمیرت نمری      مسلمی میدر شبکۀ نمایش خانگی پخش شد   ،ساخته شد

 ( 6097دنیای اقتصاد، تر کار کند ) آورده که در اینجا راحت یخاطر به شبکۀ نمایش خانگی رو همین شاکی است و به

شرکت در این بخش مشغول انتشار و پخش آثار در شربکۀ نمرایش    00تعداد  6090به گفتۀ مسئولین امر در سال 

شرکت همچنران فعرال بودنرد  طبرق      09چهار شرکت فعالیتی نداشتند و  6090خانگی بودند که از این تعداد در سال 

 011معرادل   6090فیلم خارجی مجوز صادر شده که این رقم در سرال   101برای تعداد  6090آمارها در سال  آخرین

 ( 6091مورد بوده است )سینماپرس،  090عنوان و برای آثار ایرانی 

مردل توزیرع   تروان گفرت    مری آمرد    VODها به سمت  و از فروشگاه تغییر کرد مرور به مدل شبکۀ نمایش خانگی

رشررد و  هررا روبررهVODهررا در حررال منسررو  شرردن اسررت و   هررا و فروشررگاه شرربکۀ نمررایش خررانگی در سرروپرمارکت

از مشرهورترین و   هرا فیلیمرو، نمراوا و پرا از آن تلویزیرون اینترنتری آیرو        از ایرن  جایگزین شردن هسرتند کره    درحال

میلیارد تومرانی بخرش    82گذاری  که با سرمایه« تیانتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترن»  طرح ها هستند ترین موفق

خصوصی انجاج شده، تحقق اهداف سند شبکۀ ملّی اطالعات و رونق اقتصاد بخش تولیرد فرهنگری ایرانری و فعراالن     

هرای اینترنتری ترا پایران      فعال تلویزیون تعداد مشترکانقرار بود گذاری مدیران این طرح،  هدف بر اساسهنری است  

آوری اطالعرات ایرران، مرکرز ملّری فضرای         این طرح با همکاری سرازمان فرن  برسدمیلیون مشترک  1 به 6099سال 

دهندگان خدمات دسترسی ثابت به شبکۀ ملّی اطالعات تهیره   دهندگان خدمات ویدئوی خانگی و ارائه مجازی، ارائه

  (  6099)دنیای اقتصاد، شده است 

گروی سربقت را از   شبکۀ نمایش خانگی رو به پیشرفت اسرت و  ها و آمارها حکایت از این دارد که  گزارشتمامی 

درصرد   82دهد کره تعرداد اپیرزود محتروا      نشان می 6098تا  6097گزارش ساالنۀ فیلیمو از خرداد تلویزیون ربوده است  

درصرد رشرد داشرته  رشرد تعرداد       10سرال   نسبت به سال گذشته رشد داشته است و مجمروع دقرایق محتروا نیرز در ایرن     

عرالوه قابرل    بههمین آمار فیلیمو انیمیشن دومین ژانر محبوب اعالج شده است   بر اساسدرصد بوده است  602مشترکان 
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درصرد و تلویزیرون    01درصد تماشای محتوا روی فیلیمو از طریق موبایل ر  داده و کرامپیوتر   10حدود ذکر است که 

    (98تا  97شبکۀ نمایش خانگی فیلیمو از نگاه آمار و ارقاج، خرداد ) خود اختصاص داده استدرصد را به  06

ایرن  دهرد نیرز نشران از بهبرود عملکررد       را نشان می 6099تا آذر  6098گزارش سال بعد فیلیمو که آمارهای آذر 

تررین   فری شرده اسرت  پربیننرده    تررین ژانرر در فیلیمرو معر    در ایرن گرزارش انیمیشرن محبروب    دارد   تلویزیون اینترنتی

میلیرون دقیقره، مرن     682میلیرون دقیقره، براب اسرفنجی در خشرکی       072ها در این سال در فیلیمو بچه رئریا   انیمیشن

 میلیرون دقیقره   608میلیون دقیقه، زوتوپیا  616 به میزان 1بازی  داستان اسبابمیلیون دقیقه،  682به مدت  0انگیز  نفرت

   بودند میلیون دقیقه 601به مدت  0هتل ترانسیلوانیا  و

 

 
 ها در فیلیمو ترین انیمیشن : پربیننده6 نمودار

 

را برا هرم جمرع کنریم، براز هرم از بچره         در آمار فیلیمو های صدرنشین خارجی و ایرانی اگر تعداد مخاطبان فیلم»

انرد    میلیون نفر آن را دیده 0شویم که  با تقسیم عدد بازدیدشده بر زمان فیلم بچه رئیا متوجه میرئیا کمتر است  

برا چهرار   « 0محلرۀ گرل و بلبرل    »گزارش سال گذشتۀ تلوبیون، عنوان پربازدیدترین برنامۀ کودک متعلق بره   بر اساس
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نکتۀ جال  فهرست دهد کودکان تمایل بیشتری به تولیدات داخلی دارند   میلیون و پانصدهزار بیننده بود که نشان می

هرای فرراوان دربرارۀ     است که برا وجرود حاشریه و حررف و حردیث     « باب اسفنجی»های فیلیمو حضور برنامۀ  پربیننده

)روزنامرۀ   «هاسرت  هرای آن  هرا و خرانواده   بوب بچهمحتوای آن و همچنان توقف پخش آن از شبکۀ پویا، همچنان مح

 ( 6099فرهیختگان، 

هرای   ترین کارتون پربینندهاند   اسفنجی را دیده میلیون دقیقه اپیزودهای باب 022میلیارد و  0طورکلّی مخاطبان فیلیمو  به

 62هرای نگهبران    سرگ  هرر قسرمت از   به شررح زیرر اسرت؛    متوسط میزان دقیقۀ تماشای هر قسمت بر اساسسریالی فیلیمو 

 هرر قسرمت از برن ترن    میلیرون دقیقره،    61هر قسمت از بچره رئریا   میلیون دقیقه،  61میلیون دقیقه، هر قسمت از پت و مت 

    فیلیمو( 99)گزارش عملکرد  دیده شده است میلیون دقیقه 00هر قسمت از باب اسفنجی  و میلیون دقیقه 67 میزان 0261

 

 

 متوسط میزان دقیقۀ تماشای هر قسمت بر اساسهای سریالی فیلیمو  ترین کارتون : پربیننده1 نمودار

 

تواهرا بره سره دسرته     دهرد کره ایرن مح    کودکان محتواهایی ارائه می فیلیمو در دو بخش انیمیشن و سریال کودک برای

ای که ردۀ سرنی نردارد     سال و دسته 67سال، مناس  برای ردۀ سنی باالی  60شوند؛ مناس  برای ردۀ سنی باالی  تقسیم می

 سریال کودک به کار برده شده است )سایت فیلیمو( بندی برای هر دو گروه ذکر شده یعنی انیمیشن و  این تقسیم
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 (میلیون دقیقه)پربیننده ترین کارتون های سریالی فیلیمو 
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 در فیلیموردۀ سنی مشخص شدن : 2 رتصوی

 

هرای ایرران اسرت و متمرکرز برر       ترین جشرنواره  های کودکان و نوجوانان یکی از قدیمی المللی فیلم جشنوارۀ بین

گیرری   بره علّرت همره    های مناس  برای کودکان و نوجوانان است  سی و سومین دورۀ این جشنواره ها و انیمیشن فیلم

های  توانستند با خرید بلیت به تماشای فیلم کاربران می و کران شدصورت آنالین در فیلیمو و نماوا ا به ویروس کرونا

 بنشینند   و نوجوانان کودکان

اعرالج کررد    6098نیمۀ اسفند  روابط عمومی نماوادهد،  ای می به بخش کودکان اهمیت وی ه رسد نماوا نظرمی به

نمراوا بخرش ویر ۀ     دهرد   عموج قرار میدر دسترس بخش کودکان را رایگان  6099از این زمان تا نیمۀ فروردین که 
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بنرردی سررنی برررایش   گررروههررای مختلررف و  بنرردی و دسررتهاسررت « نمرراوا کررودک» آن عنرروان کرره کودکرران دارد

های کودک، دوبلۀ نمراوا، سرریال، دخترانره، موزیکرال،      های فرعی تازه در نماوا کودک دستهاست   شده درنظرگرفته

 1ترا   6بندی سرنی در نمراوا کرودک برا      گروهفانتزی جای گرفته است  ماجراجویی و حیوانات، خانوادگی، کمدی، 

 سال مشخص شده است   60تا  1سال و 

هم با فیلیمو  های مرتبط با کودکان تر در مورد میزان پخش و تماشای برنامه برای دریافت اطالعات بیشتر و دقیق

خراطر برازار رقرابتی     مدیران فیلیمو گفتند که بره اما بیش از این اطالعاتی دریافت نشد   و هم با نماوا تماس گرفته شد

   تری را در اختیار قرار دهند توانند اطالعات دقیق نمی

 گیری نتیجه

مخرتص  حوزۀ کودک و نوجوان مغفول مانده است؛ چره در تولیردات   آید این است که  آنچه که از این مطالعه برمی

در هرا بهترر اسرت      البتره وفرعیت تولیردات از وفرعیت پر وهش     هرای مررتبط بره آن      در پر وهش ایرن حروزه و چره    

ها  برخی از پ وهششوند و  شود و کودکان نادیده گرفته می گرفته میسال به باال درنظر61ی بازۀ سنی های ملّ پیمایش

دست دادن توصریفی از وفرعیت    اطالعات در خصوص کاالهای فرهنگی کودکان و بهلذا  ،نیز تفکیک سنی ندارند

 آنان سختی بسیار دارد  

وفعیت  به این صورت است؛ ،شود کاالهای فرهنگی کودکان فهم میبا اطالعات موجود، آنچه که از وفعیت 

انقرالب،  در چهل سال پا از آید   به نظر خوب می ها نسبت به دیگر کتاب تولید و مصرف کتاب کودک و نوجوان

هرا   در ایرن سرال  هرزار کتراب   671هرا دارد و بریش از    دیگر کتاب های کودک و نوجوان ردۀ سوج را بین تولید کتاب

هر بازۀ سنی مجلۀ خاص شود که تفکیک سنی دارد و  چندین مجله نیز در حوزۀ کودکان منتشر میمنتشر شده است  

سالگی 68و همۀ سنین قبل از  گسترۀ باالیی دارددر ایران  مجالت کودکانرها در مقایسه با دیگر کشورا دارد  خود 

 گیرد   را دربرمی

دهرد کره      آمارهرا نشران مری   ش استافزای نیز روبهکودکان گسترش اینترنت، مصرف محتواهای اینترنتی  سب  به

هزار نفر از کاربران اینترنرت کشرور   822میلیون و 69حدود  کنند  کودکان دو برابر بزرگساالن از اینترنت استفاده می

شران  برایانرد و صداوسریما    کودکان بیشرتر بره تولیردات تولیدکننردگان خرارجی اقبرال نشران داده       سال هستند  68زیر 

 تولیدکننده جذابی نبوده است 
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ها فراز و فرودهرای بسریاری داشرته     در طی همۀ سالاما ای در ایران تاریخ طوالنی دارد  های رایانه تولیدات بازی

آخررین آمارهرا نشران      نیازمند توجه وی ه هستند شان ن و جذابیتپذیر بود به دسترس ای باتوجه های رایانه بازیاست  

 ای در ایران وجود دارد   های رایانه میلیون بازیکن بازی 00دهد که  می

گسرترش   ، روبههای ارتباطی کودک دارند هوش و استعداد و مهارتهای فکری که تأثیر زیادی بر تقویت  بازی

افرزایش  های اخیر افزایش یافته است  با اینکه تولیدات اسباب برازی در ایرران    هستند و سرانۀ مصرف آن هم در سال

بروط  های فکری بره کاالهرای وارداتری مر    باالیی از مصرف بازی یافته اما همچنان پاسخگوی کل نیاز نیست و میزان

 راحتی متناس  با کودک انتخاب شود  توان به میبندی سنی منظمی دارند و  های فکری رده بازی شود  می

انیمیشن نیز تاریخ طوالنی در ایران دارد اما هنوز صنعتی نشده است و آن توجهی که باید را به خود جل  نکرده 

بی نردارد، ایرن را برخری از کارشناسران نیرز بیران       سرآمده و دیگرر چنردان مخراط    رسد دوران رادیو به نظرمی بهاست  

هرا برر ایرن اسرت کره برا        حافرر ترالش   کننرد امرا همرواره چالشری برین کارشناسران رادیرو وجرود دارد و درحرال          می

هرای متناسر ،    های درست، مخاطبان رادیو برگردانده شوند یا حداقل همین مخاط  موجود با برنامه گذاری سیاست

 حفظ شوند  

نتایج یک شود   ها وجود دارد و روزانه ساعات زیادی از آن استفاده می ای است که در همۀ خانه رسانهتلویزیون 

سراعت و   1طورمیرانگین   روز بره  هرا در طرول   سراله  60ترا   7نشان داده اسرت کره    صداوسیما مرکز تحقیقات پ وهش

پرذیری کودکران را    ها نشان داده که تماشای تلویزیون خالقیت و انعطراف  پ وهش  کنند دقیقه تلویزیون تماشا می60

 لذا باید بر تماشای آن نظارتی وجود داشته باشد  دهد و  کاهش می

شبکۀ نمایش خانگی همواره رو به گسترش است، رفتره رفتره از مخاطبران تلویزیرون کرم و بره مخاطبران شربکۀ         

آمارهرای   های کودک در شبکۀ نمایش خرانگی نیرز از ایرن مهرم جردا نیسرتند        شود  برنامه نمایش خانگی افزوده می

تررین ژانرر    انیمیشن محبوب شبکۀ نمایش خانگی مورد استقبال بسیار کودکان قرار گرفته است  دهد موجود نشان می

و هرر   انرد  دیرده میلیرون نفرر آن را    0که  فیلیمو و بچه رئیا انیمیشن محبوب کودکان در این تلویزیون اینترنتی است

 میلیون دقیقه دیده شد     00باب اسفنجی که پخش آن از تلویزیون متوقف شده بود، در سال گذشته  قسمت از

هرای   کاالها و خدمات فرهنگی کودکان نیازمند پر وهش تر از وفعیت  تصویری بهتر و دقیقدست دادن  بهطورکلّی  به

، های نمایش خرانگی  چراکه در این زمینه اطالعات و آمارهای کافی و دقیق وجود ندارد و یا مانند آمار شبکه استمیدانی 

در دسرترس عمروج بررای مطالعره و پر وهش قررار        صداوسیماکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مرکز تحقیقات 

هرا و   گرذاری  سیاسرت پراکندگی و کمبود اطالعات در زمینۀ کاالهای فرهنگی کودکان نشران از ایرن دارد کره      گیرد نمی

 نیست و نیازمند توجه وی ه است ها در این حوزه کافی  حمایت
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  منابع

 بررسی عوامل مرؤثر    »6092فر و مجید دنکو   دار، سوده ترشیزی، غالمرفا خوش الیاسی، مجید، فاطمه پرده

: پ وهشرگاه علروج انسرانی و مطالعرات     پ وهری فرهنگری   جامعه«  صرف کاالهای فرهنگی در بین جوانانبر م

  71-11فرهنگی  سال دوج  شمارۀ دوج )پاییز و زمستان(  صص 

   شناسری(  بررسی وفعیت انیمیشن در سینمای ایرران )از دیردگاه مخاطر      »6097حقیر، سعید و لیدا قربان  »

  08-00)تابستان(  صص  0  شمارۀ 1  دورۀ اجتماعیفصلنامۀ مطالعات علوج 

       ترأثیر    »6098رجبیان ده زیره، مریم، فریبا درتاج، سعید پورورستایی اردکرانی و صرالح اسرمعیلی گوجرار

فصلنامۀ علمی «  آموزان ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش های رایانه استفاده از بازی
  101-106)تابستان(  صص  16، شمارۀ پیاپی 0  شمارۀ 60  جلد فناوری آموزش

 ای و کراردانش  وحرفه رشد آموزش فنی«  بازی در جهان و ایران صنعت اسباب  »6090رفا   درستکار، علی  

  02-00  صص 1  شمارۀ 9دورۀ 

   پر وهش و  «  هرا  بررسی میزان و نحوۀ استفاده کودکان و نوجوانران از رسرانه    »6087سپاسگرشهری، ملیحه
  671-610  صص 10( 61  )سنجش

  ویراسررتۀ ناصررر پیمررایش ملّرری مصرررف کاالهررای فرهنگرری  6099 پ وهشررگاه فرهنررگ، هنررر و ارتباطررات  

 احمدزاده  تهران

 شرمارۀ  سالنامۀ رشرد «  های کودک در دنیا بندی سنی مجله طبقه  »6091چی   محمدی، نیره و ندا کلکته شاه  

  618-618)بهار(  صص  66

 17-11)زمستان(  صص 0  شمارۀ 1  دورۀ رشد مشاور مدرسه«  کودک و رسانه  »6089ال، رفا  شه  

   صنعت انیمیشن در ایران و موانرع   -بررسی و تحلیل بازار تولید هنر  »6091صفورا، محمدعلی و زهرا عرب

  07-09زمستان(  صص)پاییز و  7  شمارۀ دوفصلنامۀ هنرهای کاربردی«  مدل سوات( بر اساستوسعۀ آن )

 منابع اینترنتی

   قابل دسترس در:«  سال ایران68آمار کاربران اینترنت زیر   »6091 اردیبهشت 01اقتصادنیوز 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-025861 

 [6122]تیر    

https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-168520
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 صداوسریما های اجتماعی و نمایش خانگی گروی سربقت را از    شبکه  »6122 فروردین 6 الرعایا، فاطمه  امین 

 قابل دسترس در:  ابتکار نیوز«  اند  ربوده

http://www.ebtekarnews.com/?newsid=616079 

 [6122]اردیبهشت             

   قابل دسترس در:«  های فکری ایده آشنایی با تولید بازی  »6098اسفند  69ای توجیهی 

https://etojihi.com/childrens-intellectual-games/ 
 [6122]اردیبهشت    

   قابل دسترس در:«  کنند  کودکان از اینترنت استفاده میچند درصد   »6091مهر  1ایران آنالین 

http://www.ion.ir/news/010121 

 [6122]تیر    

   قابل دسترس در:880118 خبر کد«  بازی در ایران یک هفتم جهانی است سرانۀ مصرف اسباب  »6098برنا   

https://www.borna.news/fa/tiny/news-883388 

 

 [6122]اردیبهشت             

  ،لدیو برانرردن شررف یزعفرانرر دیسررعحکیمرری، آرش (Brandon Sheffield)  6098«  هررای  تاریخچررۀ بررازی

 :در سقابل دستر«  0269تا  6972ویدئویی در ایران؛ از سال 

https://b6n.ir/d89915 

 [6122]فروردین 

   قابرل   « از فضای مجازی بیش از دو برابر بزرگساالن اسرت  انمیزان مصرف نوجوان  »6097خبرگزاری ایمنا

 دسترس در:

 www.imna.ir/news/338813/ 

 [6122]تیر              

   قابل دسترس در: « کودکان در فضای مجازی به چه محتوایی نیاز دارند   »6097آبان  00خبرگزاری ایسنا 

https://www.isna.ir/news/97280062106/ 

 [6122]تیر              

   قابرل   « های کودک و نوجوانان در شبکۀ نمایش خانگی کشور گستردۀ فیلمعرفۀ   »6080خبرگزاری مهر

 دسترس در:

https://www.mehrnews.com/amp/92061/ 

http://www.ebtekarnews.com/?newsid=161379
https://etojihi.com/childrens-intellectual-games/
http://www.ion.ir/news/263505
https://www.borna.news/fa/tiny/news-883648
https://b2n.ir/d39908
http://www.imna.ir/news/368015/
http://www.imna.ir/news/368015/
https://www.isna.ir/news/97082210431/
https://www.mehrnews.com/amp/90214/
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 [6122]اردیبهشت              

   قابل دسترس در: « فیلم کودک و نوجوان به شبکۀ نمایش خانگی کشور 06عرفۀ   »6080خبرگزاری مهر 

https://www.mehrnews.com/amp/621169/ 

 [6122]اردیبهشت              

   قابل دسترس در: « لید شداپلیکیشن توزیع محتوای آنالین برای کودکان تو 7  »6098مهر  61خبرگزاری مهر 

https://www.mehrnews.com/xQhJm 
 [6122]تیر              

   قابل دسترس در: « گذاری بیشتری دارد های کودک در رادیو نیاز به سرمایه برنامه  »6091خبرگزاری شبستان 

http://shabestan.ir/detail/News/382193 

 [6122]اردیبهشت 

  قابل دسترس در: « های کودک راهبرد جدید رادیو در تولید برنامه  »6097  صداوسیماخبرگزاری 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2281771 

 [6122]اردیبهشت 

   قابل دسترس در: «  نمایش خانگی و غفلت مدیران سینمایی»  6091خرمی، حمید 

https://www.cinemapress.ir/news/11811/ 

 [6122]اردیبهشت          

   ۀشررمار  1207شررمارۀ «  هررای دیجیتررال در کشررور میلیررون کرراربر بررازی 00وجررود   »6099دنیررای اقتصرراد 

   قابل دسترس در:0760109 خبر

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-0760109 

 [6122]فروردین 

   ۀشرمار   1101شرمارۀ  «  اولین سریال موزیکرال بررای کودکران در راه شربکۀ خرانگی       »6097دنیای اقتصاد 

   قابل دسترس در:0181162 خبر

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-0181162 

 [6122دیبهشت ]ار              

   پیشتازی فیلیمو و نماوا با اجرای طرح انتخراب هرر ایرانری، یرک تلویزیرون اینترنتری        »6099دنیای اقتصاد  »

   قابل دسترس در:0118977 خبر ۀشمار  1922شمارۀ 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-0118977 

https://www.mehrnews.com/amp/106419/
https://www.mehrnews.com/xQhJm
http://shabestan.ir/detail/News/602195
https://www.iribnews.ir/fa/news/2201771
https://www.cinemapress.ir/news/65864/
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3712539
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-3486610
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3658977
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 [6122]اردیبهشت  

   قابل دسترس در:«  شود صورت تخصصی در رادیو تولید می های کودک به برنامه  »6097رادیو ایران 

http://www.radioiran.ir/NewsDetails/?m=813287&n=333293 

 [6122]اردیبهشت 

   قابل دسترس در:«  میلیون گیمر دارد 00ای: ایران  های رایانه بنیاد ملّی بازی  »6099زجاجی، رایان 

 https://vigiato.net/p/600010 

 [6122]فروردین 

 :سایت انجمن ناشران کودک و نوجوان  قابل دسترس در 

http://www.cacbp.ir/ 
 [6122]اردیبهشت 

 ای  قابل دسترس در:  های رایانه سایت بنیاد ملّی بازی 

www.ircg.ir  
 [6122]فروردین 

 خانۀ کتاب  قابل دسترس در: سایت 

https://ketab.ir/ 
 [6122]اردیبهشت 

  :سایت فیلیمو 

https://www.filimo.com/ 
 [6122]اردیبهشت 

  :سایت مگیران 

https://www.magiran.com/ 

 [6122]فروردین 

  :سایت نماوا 

https://www.namava.ir/ 
 [6122]اردیبهشت 

 قابل دسترس درمعرفی ناشران مطرح کودک و نوجوان  : 

https://b0n.ir/b17910 

 [6122 اردیبهشت]            

http://www.radioiran.ir/NewsDetails/?m=015207&n=365295
https://vigiato.net/p/132262
https://vigiato.net/p/132262
http://www.cacbp.ir/
http://www.ircg.ir/
https://ketab.ir/
https://www.filimo.com/
https://www.magiran.com/
https://www.namava.ir/
https://b2n.ir/b67962
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   قابل دسترس در:روزنامۀ خراسان« شود  ای چگونه ساخته می بازی رایانه»غفوری   

https://vista.ir/m/a/1hmm0 

 [6122]فروردین  

 دسترس در: قابل«  تا االن 6918: از سال یوتریکامپ یها یباز ۀخچیتار  »6098زاده، فرزاد   الزمی 

https://irancontent.net/history-of-video-games/ 

 [6122]فروردین 

   کرد خبرر   «  برازی  برندۀ بازی با صرنعت اسرباب    »6097بهمن  61معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 قابل دسترس در:  10211

https://isti.ir/Zcei 

 [6122]اردیبهشت  

 مخاطبرران   »6099تبررار، سرریدمهدی   موسررویVOD روزنامررۀ «  ؛ رشررد معنررادار و فاصررلۀ زیرراد بررا تلویزیررون
   قابل دسترس در:فرهیختگان

http://fdn.ir/32383 

 [6122]اردیبهشت  

   دالر اسرت  02تا  62سال، ساالنه  61بازی برای هر کودک زیر  سرانۀ مصرف اسباب  »6099نود اقتصادی  »

 قابل دسترس در:

https://www.98eghtesadi.com/Content/Detail/2138379/ 

 [6122]اردیبهشت              

   قابرل دسرترس   «  های فکری: چرا باید برای کودکان بازی فکرری بخرریم   فواید بازی  »6098یوسفی، شهره

 در:

https://b0n.ir/y10016 

 [6122]اردیبهشت  

https://vista.ir/m/a/6hmm3
https://irancontent.net/history-of-video-games/
https://isti.ir/Zcei
http://fdn.ir/52383
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2134379/
https://b2n.ir/y63261
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