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 مقـدمـه
اي كـه جامهـه   جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقيقت شامل هر گونه اقدام رواني و تبليغات رسـانه 

دون ، درگيري نظامي و گشوده شدن آتش، رقيب را بـه انفهـاي يـا    گيرد و بهدف يا گروه هدف را نشانه مي

هـاي راديـويي و تلويزيـوني و    انـدازي شـبکه  اي، اينترنتي، برانـدازي نـرم، راه  دارد. جنگ رايانهشکست وا مي

سازي از اشکاي جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پي از پاي در آوردن انديشه و تفکر جامهه هدف است شبکه

اجتمـاعي   _اي فکري و فرهنگي آن را سست كند و با بمباران خبري و تبليغاتي در نظـام سياسـي  هتا حلقه

 ثباتي تزريق كند.حاكم، تزلزي و بي

هـا  ي آن، ملـت هاي ملي كشورهاست كه در سايهدر تبادي فرهنگي، هدف بارور كردن و تکامل فرهنگ

ي سخت كاري، روحيهادب و احترام، وجدان خصوصيات برجسته و مثبت، نظير نظم و انضباط، وقت شناسي،

گيرند و اين مسـأله رونـدي ضـروري    كوشي و شجاعت و نيز كنجکاوي در مسائل علمي را از يکديگر فرا مي

شود يـک مجموعـه از كشـورها بـا تکيـه بـر       براي حيات فرهنگي در سراسر جهان است، اما گاه مشاهده مي

هاي سياسي يـا اقتصـادي و بـا هـدف هجمـه بـه       ها و فهاليتبرنامهاي از قدرتي كه دارند با تدارك مجموعه

كن كردن فرهنگ ملـي  هاي فرهنگي يک ملت براي دستيابي به مقاصد شوم سياسي و به منظور ريشهبنيان

 باشند.قيد و بندي فرهنگي، هرزگي اخالقي و فروپاشي ارزشي مياز طريق فراگير كردن بي
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هـا اسـتفاده كـرده، امـا نظـام      بارها از اين روش براي تسلط بر ثروت ملت اگر چه استهمار ديروز بارها و

اي متفاوت و بسيار پيچيده و با برنامه وارد عمل شده، اين بار قصد دارد تا با هدف قرار ي امروز به گونهسلطه

ن هاي اسالمي و تخريب فرهنگ ناب اسالمي در كشورهاي مسلمان آينـده را بـراي خـود تضـمي    دادن ارزش

 نمايد.

بنـدي و گـاردگيري   ي دشمنان اسالم و مسلمانان، با عنوان جنگ نـرم صـف  براين اساس اين بار هجمه

شده است. لذا براي مقابله با آن، بيداري و هوشياري ملل مسلمان به ويژه عناصر فرهنگـي، خاصـه متوليـان    

بار دشمن از طريـق  چرا كه اينآموزان يک ضرورت حياتي است. فرهنگ در كشور عزيزمان و والدين و دانش

« بـاربي »آموزان به جنگ نرم خود پرداخته است و از طريـق نمـاد   التحرير دانشبازي و وسائل و لوازماسباب

پـور، ابهـاد   سهي در تضهيف فرهنگ اسالمي و ميهني و اخالقي اين قشر فرهنـگ دوسـت را دارد. عجهفـري   

 ( 2-7تهديدات و جنگ نرم عليه انقالب اسالمي، صص

 

 

 

 

 

 توضيح كلي در مورد مسأله
اسـت. هـر سـن و هـر     « الگوسـازي »هاي تهليم و تربيت، بحـ   ترين عامل در روشترين و كليديمهم

 ترين سن، دوران كودكي است.تابد. در اين ميان، مهمجنس، الگوي خاص خود را بر مي

ن همراه اسـت. طبيهـي اسـت كـه     گيري از الگوهاي خاص و ويژه اين دوراتربيت دوران كودكي با بهره 

برند؛ از اين رو هاي عقالني بهره ميهاي عاطفي به جاي گزارهالگوهاي دوران كودكي، به طور عمده، از مؤلفه

هاي واقع گرايانـه در تربيـت بزرگسـا ن    هاي كودكانه، جايگزين گزارهرمز و رازهاي موجود در خياي پردازي

  شود.مي

باشند و هر سه در روانشناسي از جايگـاه  ت مفاهيمي مرتبط و نزديک به هم ميالگوپذيري، تقليد و تربي
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هايي است كه ي  زم براي تقليد است و تقليد يکي از مکانيزماي برخوردارند. الگوپذيري، زمينه و مقدمهويژه

 (42ها در تبليغ و تربيت، صپذيرد. ععباسي مقدم، نقش اسوهتربيت از طريق آن صورت مي

منـد  به عروسک عالقهاً ها انحصارر بچهدخت

ها و بچه هستند. اين عالقه از عاطفه ويژه دختر

نيز قدرت برتر عروسک در ايجاد حس همـذات  

پنداري و تفاهم خيالي با كودك نشـأت گرفتـه   

هـا  است و اين يکي از ابزارهايي است كه غربـي 

براي انتقاي فرهنگ دلخواه خود، از آن استفاده 

هاي ها و هزينهالبته در اين راه، تالش اند وكرده

 اند.زيادي كرده

انتقاي فرهنگ، جز با ابزار آن امکان پذير نيست. شناخت مخاطب و ابـزار سـازي در راسـتاي هـدف، از     

ملزومات اين عرصه است. ذائقه فرهنگي امروز، متفاوت از ديروز، به نگرشـي نـو، بـه مخاطـب و در انـداختن      

ريـزي و  ها و سنن قبلي نياز دارد. توجه دنياي غرب به اين موضوع، موجبات برنامـه طرحطرحي نو در امتداد 

تبليغاتي جديد را براي اصحاب فرهنگ در مغرب زمين فراهم آورده است. اصحاب فرهنگ غـرب، امـروز نـه    

 اند!شاعران، نويسندگان، نقاشان و نه هنرمندان

، چرا كه غـرب مـدرن و فرهنـگ    هستندهنگي غرب امروزهاي فرروانشناسان فرهنگي و تبليغاتي، نخبه 

آن، چيزي متفاوت از غرب سنتي است و اتصاي و ارتباط مستقيم به منابع اقتصادي و اسپانسرها، بر قدرت و 

 دقت اين امر افزوده است.
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 1تولد باربي
ــاني  ــل»كمپ ــاي 2«مت ، 1945، در س

 3«اليوت و روت هنـدلر »آقا و خانم توسط 

يس أسفرنياي جنوبي امريکا تدر ايالت كالي

شد. اين شركت در زمينـه هـاي مختلفـي    

وارد  1955فهاليت داشت؛ ولـي در سـاي   

ــد اســباب  ــر  حيطــه تولي ــازي شــد. دخت ب

هـاي كاغـذي عالقـه    به عروسـک  «هندلر»

ت هنـدلر دريافتـه   وزيادي داشت. خـانم ر 

، بـه شخصـيت   4«اربـارا ب»بود كه فرزندش 

بـا عروسـک   ترها در رفتار پردازي از بزرگ

پردازد، بنابراين ايده ابـداع  هاي كاغذي مي

عروسک واقهـي عسـه بهـدي( بـه ذهـن او      

خطور كرد و اين شركت نيز طرح ساخت عروسک را دنباي كرد كه بـه عقـد قـرارداد بـراي دريافـت امتيـاز       

 منتهي شد. 5«لي لي»عروسک آلماني 

ک زن خيابان گرد آلماني به همين نام بود. عروسک لي لي، در واقع برگرفته از شخصيت، اندام و چهره ي

كمپاني متل پس از خريد امتياز عروسک لي لي، تغييراتي را در صورت بندي نژادي آن ايجاد كرد و آن را به 

                                                 
1 - Barbie 
2 - Mattel 
3- Ruth Handler  
4 - Barbara 
5 - Lilli 
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 مريکا پرداخت.آ( همانند كرد و به توليد آن در 6انگليسي آنگلوساكسون -نژاد عامريکايي 

باربي، اسم خالصه شده باربارا، دختر كوچک آقاي هندلر بـود.   اين عروسک تغيير يافته باربي نام گرفت.

باربي به زودي در صف اوي اسباب بازي دختران غربي قرار گرفت. به مرور زمان، با جا افتادن ايـن عروسـک   

را به دليل  ،طراح موشک در پنتاگون 7«جک رايان»در بين جوامع، قيمت آن نيز افزايش يافت. شركت متل 

 دادش در شناخت فرم هيکل زنان استخدام كرد.تخصص و استه

هاي شـيک و  را توليد كرد. اين عروسک پسري بود با لباس« 8كن»اين شركت عروسک  1961در ساي 

 اي، با نامي برگرفته از نام پسر هندلر. به اين ترتيب عروسک باربي صاحب يک دوست پسر شد.موهاي قهوه

به جمـع كـن و بـاربي     10«اسکيپر»، عروسک 1965ساي  و در 9«ميچ»، عروسک 1963بهدها در ساي 

 اضافه شد.

، كمپاني متل، با هدفي مشخص و به منظور اينکه به باربي يک شخصيت تربيتي جهاني 1968در ساي 

هماننـد انـدام    ببخشد، اقدام به ساخت و فروش عروسک هاي سياه و زردي كرد كه هيکل و اندام آنها كامالً

مريکايي، براي كودكان سياه پوست آ -ره آنها متفاوت بود. عروسک دورگه آفريقايي باربي، رنگ پوست و چه

توسط شركت متل به بازار آمد. در ساي  11«كريستين»امريکا و آفريقا كه به باربي سياهان مهروف شد، با نام 

نـه بـازار   ، باربي ژاپني و چيني سـاخته و روا 13«كي يرا» 1990مريکاي  تين و در ساي آ 12«ترزاي» 1988

در تربيت دختران در جاهاي مختلف دخالت داشته  شد. اين سياست شركت متل موجب شد كه غرب، عمالً

                                                 
6 - Saxon-Anglo  نام عمومي قبايل ژرمني بود كه در قرن ششم ميالدي بريتانيا را تصرف

 كردند.
7- nJack Rya  
8- Ken  
9- Mitch  

10- Skipper  
11- Christian 
12- Teresa  
13- Kira  
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 باشد.

هـاي جنبـي   ، شركت ياد شده براي گسترش بـاربي، بـه سـاخت و فـروش اسـباب بـازي      1965از ساي 

بـا توجـه بـه    سـيس كـرد.   أرا ت 14«اراكـو »، شركت هنگ كنگـي  1968پرداخت و در همين راستا، در ساي 

 متل در سراسر جهان، شركت هاي متهددي را تأسيس كرد. شركتگسترش نفوذ باربي، 

وارد بازار شده از آن پس، تهداد قابل « باربي در فندق شکن»با نام  2001نخستين فيلم باربي، در ساي 

ت. بـاربي در  توجهي فيلم كامپيوتري، انيميشن، سينمايي و مستهجن سکسي در مورد باربي توليد شده اسـ 

هاي متفاوت عرضه شـده اسـت كـه پرسـتار، افسـر پلـيس، آموزگـار، پزشـک،         ها، در شخصيتطي اين ساي

 نام، شبيخون فرهنگي باربي، اينترنت(عبي روانپزشک، خواننده و ... از آن جمله است.

 مريکا و باربيآ
مريکا آساي گذشته، عروسک باربي در سياست  40طي 

وي انتخابـات ايـالتي و ملتـي، بـاربي     فهاي بوده است. در طـ 

بسيار فهاي است. باربي در جنگ هاي ويتنام، گرانادا، پانامـا  

هـاي متفـاوتي ايفـا كـرد. در     و در انتهاي جنگ سرد، نقش

، عروسـک بـاربي، بـا    1990جنگ عراق و امريکـا در سـاي   

مريکايي، به تهيـيج افکـار عمـومي    آپوشش يونيفورم نظامي 

از واقهه سپتامبر نيز، باربي با پوشـيدن  مريکا پرداخت. پس آ

يونيفورم نيروهاي نظـامي ضـد تروريسـت، بـا ايفـاي نقـش       

هاي تبليغاتي باربي، براي نبـرد تروريسـم ايـن بـود:     جديد خود، به تهييج افکار عمومي پرداخت. تيتر آگهي

                                                 
14- Erako  
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و  17سکو ريسـم  16ليبراليسم،  15مريکا بر اومانيسمآيان دكترين فرهنگي نمريکايي. از آنجا كه بآباربي، روح 

مريکـا تـالش كننـد تـا بـا      آهاي فرهنگـي  است، طبيهي است كه سياستمداران و استراتژيست   18هدونيسم

مريکـا و سراسـر جهـان بسـط و تسـري      آها و راهکارهاي مختلف، بنيان فرهنگي را تقويت، و آن را در شيوه

مريکـايي اسـت؛ از   آر جهان، با گزاره هاي فرهنـگ  مريکا و سراسآها، تربيت دختران دهند. يکي از اين شيوه

مريکايي تربيـت شـوند،   آ «هايارزش»ها با اين رو به عنوان بهترين و كارآمدترين راه، اگر دختران ساير ملت

هاي شوند، و به دنباي آن بر اساس ارزشدار مياين دختران، نقش همسران و مادران را در جوامع خود عهده

تـرين كـاركرد تهـاجمي يـک فرهنـگ مهـاجم اسـت كـه         كنند و اين مهمشان را اداره ميمريکايي، جامهه آ

 بپرورانند. گان رابيگان ،هاي خودشهروندان ديگر ممالک را با ارزش

 آثار ضد تربيتي باربي
آيـد و در تهلـيم و تربيـت كودكـان نقـش      اسباب بازي كودكان مهم ترين كا ي فرهنگي به حساب مي

تـرين محصـوي هسـتند. تحقيقـات روانشناسـان      ها مصداق بارز فرهنگـي اين ميان، عروسکكليدي دارد. در 

كودك اين نکته را ثابت كرده كه بخش عمده شخصيت يک كودك، از نخستين روزهايي كه با حواس خـود،  

 گيرد.ها شکل ميكند ، در تماس با عروسکدنياي پيرامونش را درك مي

ها، نيازي فطري است و جايگزين ندارد. غرب نيز همواره در پـي  بچه اين احساس، به ويژه در بين دختر

در دنيـاي   ها كـرده اسـت.  اي يکپارچه به تربيت نسل غربي همت گمارده و در اين راه، هزينهساخت دهکده

كنوني چيزي وجود ندارد كه خنثي باشد؛ بدين مهنا كه در ماهيت هـر چيـز اثـرات يـک فرهنـگ و تمـدن       

توان به لباس غربي و شرقي اشاره داشت. هاي اين نظريه، فراوان است كه در مثاي مينمونه شود.مشاهده مي

                                                 
  بشرمداري به جاي خدامحوري -15
 گرياباحي -16
 گراييعرفي انديشي و دنيا - 17
 لذت محوري - 18
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گيـرد، هـر روز، بـه بـدن نمـاتر شـدن حركـت        لباس غربي به دليل اثري كه از فرهنگ اومانيستي غرب مي

فرهنگـي  كند، و لباس، ديگر پوششي براي حفظ بدن نيست. اسباب بازي و هر چيز ديگري كه از دي هر مي

عروسک باربي نيز يکي از همين  آيد.خارج مي شود، رد پايي از عقايد، فرهنگ و تمدن سازنده آن به بازار مي

 هاست.نمونه

ز اين منظر، نقش عروسک بسيار برجسته است، زيرا با ترين نقش تربيتي را به ويژه در شکل دهـي و  ا 

ه تنها از اين امر مستثنا نيست، بلکه به دليل زيبايي و پايه ريزي شخصيت دختران دارد. عروسک باربي نيز، ن

 اش، تأثير بسيار بيشتري در اين امر دارد.انهطاف پذيري و تركيب بدني

مريکـايي  آعروسک باربي نيز در راستاي همين اهداف قرار دارد. عروسک بـاربي، نمـادي از روح تجـدد    

هديـه   دنيا صادر شـده اسـت. ايـن عروسـک، عمـالً      ها، به همه جايبچه بازي دختراست كه در قالب اسباب

 ترها به كودكان است تا آنها را براي پذيرفتن تمدن شيطاني آماده كنند.بزرگ

هاي گوناگوني از لباس، در اختيار كودكان قرار گيـرد تـا   پس از ساخت باربي، تصميم بر آن شد تا مدي

، به باربي ببخشند. به مرور زمـان، بـاربي كـاركرد    هاي مختلفآنان بتوانند، شخصيت دلخواه خود را در مدي

داد كه جامهه مدرن، از آنها به عنوان يک زن چه انتظـاري دارد. از  مهمي يافت؛ باربي به دختران آموزش مي

طرفي عروسک باربي، بر خالف ساير عروسک ها، تداعي كننده يـک بچـه نبـوده و داراي چهـره بچـه گانـه       

امريکايي، با تمام مشخصات اندامي آن اسـت كـه بـا دقـت فـراوان طراحـي و        ساله 20نيست، بلکه يک زن 

شود و با حضور تصاويرش در اكثر مايحتاج ضروري كودكان و نوجوانان، از جمله لوازم التحريـر و..  ساخته مي

ملکه ذهني كودكان و نوجوانان عبه خصوص دختران( گرديده و خود را به آنان تحميل كرده و موجب خريد 

شود. اين امر، بديهي است كه از آن پس، دختران سهي در اين مسئله دارند كه خود را بيشتر به روسک ميع

 اي همانند باربي عيک زن امريکايي( باشند.داراي سليقه اين عروسک نزديک كرده و دقيقاً



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

12 

 

ود و يـا از  در همين راستا، دختران نوجوان غرب و ساير كشورها، براي اينکه اندامشان شـبيه بـاربي شـ   

كنند. از اين ميالگوي باربي زياد فاصله نداشته باشند، از خوردن غذا به اندازه كافي در سن رشد خود پرهيز 

شـود حيـرت آور اسـت، چـون     هاي بهداشتي گزارش ميرو آمار سوء تغذيه دختران غربي كه توسط سازمان

رد، لـذا در  شود كه تركيب اندام باربي هيچ گـاه بـه هـم نخواهـد خـو     مطرح مي

تربيت دختران، براي اينکه در سنين بزرگ، هيچ گاه آبستن نشوند، جهت حفظ 

 تناسب اندام بسيار موثر بود.

ميالدي به دليل كاهش نـر  توليـد مثـل در غـرب، بـه ويـژه        90در دهه  

مريکا، باربي براي تربيت دختران در آن زمينه وارد صحنه شد و اين عروسک با ا

خود به بازار آمد تا دختران نوجوان، با وضع حمل باربي بـه  يک جنين در شکم 

دست خود، به مادر شدن اشتياق يابند. امروزه اسکيپر كه خواهر كوچک باربي محسوب مي شود، بخشـي از  

دار بودن باربي است. با توجه به مطالب بيان شده، عمق پاسخ به درخواست سياستگذاران فرهنگي، براي بچه

الهاده اين عروسـک بـر روي افکـار، رفتـار و عمـل دختـران مشـهود اسـت. تهـداد زيـادي از           قثير فوأاثر و ت

سازند، تا هاي زياد، اندام و چهره خود را همچون باربي ميها و خوانندگان زن غربي، با صرف هزينههنرپيشه

 غرب باشد. تواند دليلي بر بلوغ زودرس جنسي دختران درمورد توجه عموم واقع شوند و اين خود مي

اين عروسک، به عنوان تبلور تمام عيار مدرنيزه، نقش اساسي در انتقاي اين فرهنگ به ساير جوامع دارد، 

 دهد.فرهنگي كه به زن نگاهي ابزاري دارد، و شهارهاي فمينيستي مي

ها، نشانگر اهداف مورد نظـر آنهاسـت؛ ايـن در حـالي اسـت كـه نظـام        ساخت اين عروسک توسط غربي

هـاي شـرقي، برگرفتـه از روح شـرق و در مـوارد اسـالمي، داراي       ت سنتي ما، به ياد دارد كه عروسکخاطرا

هاي انساني است؛ حتي يک كودك مسلمان كه تحت تاثير فرهنگ غرب قرار نگرفته، بـدون  وجاهت و ارزش
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لباسـي كـه    سازد كه در آن، اثر يک زن ديندار و متدين مشهود است؛ بـراي مثـاي، نـوع   تهليم عروسکي مي

كند، همه و همه گيرد و اسمي كه برايش انتخاب ميكند، حجاب نسبي كه برايش در نظر ميبرايش تهيه مي

حکايت از خنثي نبودن اين عروسک نسبت به فرهنگ سازنده آن دارد. طبيهي است كه سـازنده غربـي ايـن    

ريـزي،  صرفه اقتصـادي، بـا برنامـه   ي عروسک هاي باربي، جدا از آنکه به فرهنگ مدرن غرب مهتقد است، برا

سازد كه بتوان از آن، به عنوان سوغاتي براي نسل بهد و كشورهاي شرقي استفاده كرد. از آنجـا  عروسکي مي

ساخته هايي كه توسط غرب به سراسـر دنيـا    كه ساخته يک كودك از فرهنگ و تفکر او جدا نيست، مطمئناً

 گيرد.ي خاص انجام ميعرضه مي شود، حاصل فرهنگ آنهاست و با هدف

بايد توجه داشت كه محصوي اين فرهنگ، جدا از اينکه خود از آن فرهنگ و تمدن اثر پذير است، داراي 

آثار فرهنگي و اجتماعي در استفاده از محصوي است. بنـابراين، رهـاورد ورود يـک عروسـک بـاربي بـه اتـاق        

هاي ديگر است و با اصـرار كودكـان   مام اسباب بازيكودكانه فرزندانمان، به تصور اينکه اين عروسک، مانند ت

كنند و در مقابل تقاضاي كودكانشان جواب منفي ها امتناع ميپذيرد. مادران از خريد اين عروسکصورت مي

هـا چنـان   ها به قدري زياد است و سازندگان اين عروسـک هاي اين عروسکها و زيباييدهند؛ اما جذابيتمي

انـد كـه كودكـان    هاي كودكان آن را طرح ريزي كردهاند و با توجه به عالقه منديكردهماهرانه روي آن كار 

زنند تا بتوانند، يکي از آنها را خريداري كنند. در حالي كه اين عروسک، هم عدختران( به هر كاري دست مي

. اثرات فرهنگي و اثرات مخرب اقتصادي و هم اثرات مخرب اجتماعي و فرهنگي فراواني با خود به همراه دارد

تر از اثرات اقتصادي آن است. اين عروسک، سمبل و خالصـه شـده يـک تمـدن     اجتماعي باربي بسيار وسيع

است؛ تمدني كه زن را به اين دليل مي خواهد كه در زمينه جنسي از آن اسـتفاده ابـزاري كنـد. پـس ايـن      

تداعي كننده يک زن بالغ اسـت كـه بـا    عروسک نيز، همانند آن تفکرات درست مي شود. اندام ظريف باربي، 

هـاي ايـن عروسـک بـه گونـه      هاي مختلف ظاهر شود. لبـاس تواند در نقشپوشد، ميهايي كه ميانواع لباس
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دهد كـه جامهـه   شود كه تمام بدن اين عروسک را نپوشاند، باربي در اصل به دختران آموزش ميطراحي مي

 تظاري دارد.مدرن غربي از آنها، به عنوان يک زن، چه ان

هجوم اين عروسک هاي نيمه عريان، با ژست هـاي زننـده، حركـت خزنـده تهـاجم خاصـي اسـت كـه         

ريزي شده اسـت  ها را هدف قرار داده است و همان طور كه اشاره شد، اين هجومي برنامهدختربچه اختصاصاً

در دو دهه آينده، وارد بازار در مورد لباس پوشيدن، آرايش كردن و...  كه با هدف اثر بخشي تربيتي، خصوصاً

 نماد شاخص زنان مسلمان قرار گيرد.« حجاب»شده، تا در مقابل 

نقـص بـه بـازار آمـده و     ويژگي خاص باربي اين است كه با تمام تجهيزات مدرن و يک زندگي كامل بي

حمـام،  نحوه يک زندگي مدرن را آموزش مي دهد. باربي تمام وسايل مکمل، از قبيل لباس خـواب، وسـايل   

مايوي شنا، لباس هاي مهماني، وسايل آرايشي، يخچاي و فريزر، ماشين لباسشويي و... را به همراه خود دارد. 

گيرد و بـدين صـورت، دختـران    بديهي است كه الگوي لباس و ساير موارد مورد نياز دختران و زنان قرار مي

خواست يک زن امريکايي بزرگ شـده و زمـاني    تر با سليقه ومأنوس با اين عروسک، با سليقه باربي، يا دقيق

اي همانند باربي عيک زن امريکايي( هسـتند. بنـابراين، هـر    داراي سليقه كه به سن انتخاب مي رسند، دقيقاً

تر ذائقه و احساس نياز به آن را با هزينه شود، پيشآنچه در تمدن غرب، براي انحطاط بشر توليد و عرضه مي

 اند.آوردهمصرف كنندگان به وجود 

اثر ديگري كه اين عروسک بر كودكانمان دارد، اخالي در نوع روابط است. در بسياري مـوارد، بـاربي بـه    

هـايي بـا   شـود و هـم بـاربي   همراه دوستانش به فروش مي رسد؛ دوستاني كه در ميان آنها پسر هم ديده مي

 هاي شرقي كه باز هم تداعي كننده فرهنگ منحط غرب است.چهره
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كودكان از همان اوان كـودكي،  وقتي 

هايي بازي كنند كه به اصطالح با عروسک

دختــر و دوســت پســر هســتند و دوســت 

حتي قيافه آنها را شـبيه خـود بدانـد، در    

ــر    ــت غي ــئله دوس ــاه مس ــيچ گ ــده ه آين

جنس، برايش مهم نخواهد شد، زيرا از هم

دانـد،  كودكي به آن خو گرفته است و مي

آرزوهـايش در  عروسکي كه تمام آرمان و 

آن نهفتــه اســت، بــراي كامــل شــدن بــه 

 دوست پسر نياز دارد!

 اثر بهدي، زيان هاي جسمي و رواني و مسئله سوء تغذيه است كه در مباح  قبلي نيز به آنها اشاره شد.

هاي نامناسب و غير اسالمي است كه اين عروسک دارد ها به زندگي، پوششاثر ديگر، ورود اين عروسک

كند، از آنها بهـره ببـرد.   سهي مي كند، هيکل خود را شبيه باربي بسازد، قطهاًر آينده، سهي ميو كسي كه د

همين امر موجب شده كه فرهنگ برهنگي در كشورها، به خصوص ايران افزايش يابد. از سوي ديگر، اين امر 

قتصادي نيز سود سرشاري سرازير شدن توليدات و البسه غربي را به بازارهاي شرقي در پي دارد كه از لحاظ ا

 براي صادر كننده اين فرهنگ به همراه داشته است.

نکته ديگر، كه بسيار قابل مالحظه است، تغيير الگوي زندگي اسـت كـه در زنـدگي زنانمـان بـه وجـود       

نقص، دختـران حاضـر نخواهنـد بـود، در     آيد. جدا از متمايل شدن آنها به داشتن يک زندگي مدرن و بيمي

داري، تناسب اندام باربي گونه خود را به هم بزنند و اين نيـز خـود پيامـدهاي وخيمـي بـه دنبـاي       جريان بار
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 نام، شبيخون فرهنگي باربي، اينترنت(عبي خواهد داشت.

 مي توان، به صورت زير دسته بندي كرد: ديگري است كه آثار زيانبارباربي داراي 

 باربي و زيبايي
ها نهاده است. چون اين ميل، با احساسات بشر سر و كـار دارد  ت انسانخداوند ميل به زيبايي را در فطر

توان تهريف واحدي از زيبايي ارائه كرد؛ اما برخي باز و احساسات افراد نيز به تهداد آنها متکثر است، پس نمي

ر جنسـي را  تر از امـو هم تهاريفي آورده اند؛ براي مثاي در غرب، دايره توصيف زيبايي و جماي زنانه، گسترده

شود. آنها با اجراي مسابقات انتخاب ملکه زيبايي، ترويج باربي، فيلم هـاي سـينمايي و...، زيبـايي    شامل نمي

كنند. آنها مالك موفقيت را در انتخاب ملکه زيبايي، زنانه مورد پسند و سليقه امريکايي را در جهان تبليغ مي

هـاي بـومي، سـاليق و مـالك     اند و لباس.، باربي قرار دادهمنطبق بودن با مدي لباس، اندام، رقص، آرايش و..

 ها در اين مسابقه ناديده گرفته مي شود.هاي ساير فرهنگ

لفـه جداگانـه   ؤباربي از حي  زيباشناسـي، داراي سـه م  

اين قسـمت بـه هـر    زيبايي چهره، اندام و لباس است كه در 

 يــــــــــک از آنهــــــــــا مــــــــــي پــــــــــردازيم:

ه طبـع زيباپسـند خـود، بـه     هر فرد بنا ب . زيبايي چهره:1

هاي بـزرگ، كوچـک، مشـکي،    هايي با ويژگي چشممهشوقه

آبي و....، ابروهاي كشـيده، كوتـاه، كمـاني و لـب هـاي كـم       

گوشت يا پر گوشت يا .... تمايل دارد؛ اما باربي با ايجاد رابطه 

تنگاتنگ با كودكان، از همان ابتداي شخصيت پذيري، مـدي  

كند. مـوي طاليـي، گـردن باريـک و كشـيده، دمـاغ و دهـان        را ملکه ذهن آنها ميزيبايي غربي و امريکايي 
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كوچک، چشمان درشت و... مجموع اعضاي چهره باربي را تشکيل مي دهـد كـه بـه نـدرت و بـا هنرمنـدي       

شوند؛ از اين رو داغي هميشگي بر دي كساني مي گذارد جراحان ماهر، در يک فرد، به طور همزمان جمع مي

 هند مثل او باشند.كه مي خوا

كنـد؛ امـا   اندام زيبا نيز مانند چهره زيبا، در ذائقه افراد از الگـوي ثـابتي پيـروي نمـي     . زيبايي اندام:2

ها است. اين انـدام  هاي زيبايي ديگر فرهنگكوشش طراحان باربي، مسلط كردن زيبايي اندام باربي بر مالك

، انسان در صورت داشتن چنين اندامي، غير از چهار دست اي غير طبيهي است كه پزشکان مهتقدندبه اندازه

و پا توانايي قادر به راه رفتن ندارد. اين اندام ظريف، مطابق انتظارات جنسي مردان است و البته اين توهيني 

 به شخصيت وا ي زنان است.

ورهـاي او  و نماينده فرهنگ، شخصيت و با اوست پرچم كشور وجود هر انسان، لباس . زيبايي لباس:3

هاي تنگ، كوتاه و نيمه عريان، در پي تزريق فرهنـگ امريکـايي بـر ديگـر     است. باربي از رهگذر ترويج لباس

گرايـي اسـت كـه چنـين     گرايـي و مصـرف  گرايـي، اشـرافي  جوامع است. سه ويژگي اصلي لباس باربي، عريان

هـا  لبـاس  گونـه دن زنان است. اين اي براي پوشش نبوده، بلکه در جهت آرايش و نمايش بهايي، وسيلهلباس

 اند.هاي مردانه طراحي شدهگري، عشرت طلبي و رونق بخشي خلوتبراي جلوه

 باربي و عشق

ثرترين عامل براي ايجاد عشق دائمي در ؤهاي جنسي آنان، مدر غرب، برهنگي زنان و استفاده از زيبايي

هاي آموزد كه چگونه با زيباييو به دختران ميدي مردان است كه باربي سمبل و مبلّغ چنين فرهنگي است. ا

تر كننـد؛ امـا بـه راسـتي آيـا بـاربي       راني آنان را گرمخود، دي مردان را شکار كنند و چگونه مجالس شهوت

د؟ در پاسخ بايـد گفـت خيـر؛ زيـرا بـاربي نمـاد سـکس و        يتواند، عشقي پايدار را در دي مردان ايجاد نمامي

واند، عشقي ماندگار را پديد آورد و قربانگاه عشق واقهي است. نهايـت  ترو هرگز نمي گرايي است؛ از اينعريان
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چيزي كه در پي دارد، اقناع شهوت و كام جويي جنسي است؛ در حالي كه به گواه تاريخ شرم، حيا، استغناي 

 گردد.ظريفانه و عدم دسترسي آسان به زنان است كه موجب بر پايي عشقي شور انگيز مي

 و معنويت اربيب

ها به اشکاي گوناگون وجود داشـته اسـت و از   گرايش به مهنويت، جوشش دروني است كه در تمام زمان

هاي هميشگي بشر است؛ اما باربي به دليل دارا بودن فرهنگ امريکايي، انساني مادي محور و تهـي از  تشنگي

حد بهد مادي انسان، فضـا را بـراي بـه    مهنويت است و هيچ هويتي در اين زمينه ندارد. او با پرورش بيش از 

لفه ديگر، ديـوار بلنـدي در   ؤكند. باربي با شهوت پرستي، دنياطلبي و هزاران موجود آمدن بهد مهنوي پر مي

 هاي مهنوي كشيده است؛ از اين رو، غرب گرفتار بحران مهنوي شده است.برابر آرمان

 باربي و آزادي

رزشمند است و اسالم مدافع آن است؛ ولي اين مفهـوم آزادي در  آزادي، براي رشد استهدادهاي انساني ا

غرب نيست، زيرا آزادي در غرب، به مهناي رهايي همه تمايالت انساني اسـت و آزادي دادن بـه زن، يکـي از    

تر مردان از جنس زن است. باربي، مبلغ چنين مندي آسانمراتب آن است؛ اما در اصل اين آزادي، براي بهره

ها، خود ها، و فيلمها، كارتونهيچ چشم داشتي و به راحتي در داستاناو بي پست و سخيفي است. هايآزادي

 دهد.دهد و بي بند و باري را به كودكان آموزش ميرا در مهرض تمايالت جنسي مردان قرار مي

 باربي و غرب زدگي

است، گاهي انسان خـود بـه    ثرؤغرب زدگي بر خود باختگي و بي هويتي استوار است كه دو راه در آن م

برد. باربي آيد و هويتش را به تاراج ميشود و گاه غرب به سراغ انسان ميسراغ غرب مي رود و فريفته آن مي

مانند گلوله اي است كه از سوي غرب شليک شده و با خيل عظيمي از محصو ت وابسـته، زنـدگي غربـي را    

 سازد.هنگ خود بي اعتماد ميكند و كودكان را نسبت به هويت و فرترويج مي
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 باربي و مصرف گرايي

شـود كـه غـرب، مهـد     الگـوي مناسـب گفتـه مـي     يـا خـارج از   گرايي به مصرف خارج از حـد و مصرف

گرايي مبتالست و هم مبلغ آن است. كند. او هم به مصرفاي را ايفا ميگرايي است و زن نقش دوگانهمصرف

گرايـي غوطـه ور شـده اسـت. او كودكـان را بـه مصـرف گرايـي         فباربي كه زاده اين فرهنگ است، در مصر

كند. باربي گراي غرب را ترويج ميكشاند؛ اما نه مصرف كا هاي بومي خود آنها، بلکه مصرف الگوي تجملمي

 دهند.و محصو ت جانبي آن، مصرف كردن را يک ارزش و هدف براي كودكان قرار مي

 باربي و اخالق جنسي

در اين باره مطرح است: باربي متکفل كدام نوع از اخالق جنسـي اسـت؟ آيـا اهـداف     دو پرسش اساسي 

 خاصي را دنباي مي كند؟

پـردازد؛ اخـالق افسـار    پاسخ پرسش نخست اين است كـه بـاربي بـه تبليـغ اخـالق جنسـي غـرب مـي        

ـ    گسيخته اني از سـنخ  اي كه هيچ گونه محدوديتي در روابط جنسي ندارد. اگر بـاربي در نهايـت بتوانـد، جوان

مايکل جکسون پرورش دهد، بي شک وظيفـه خـود را   

به خوبي انجام داده است. او با لبـاس هـاي دو تکـه و    

هــاي خودنمــايي نيمــه عريــان، آرايــش هــاي غلــيظ، 

جنسي غرب اسـت كـه   حريصانه كه از مصاديق اخالق 

ها، قصه باشد. عالوه بر ايندار ترويج آنها ميباربي عهده

هـاي مسـتهجن، زيركانـه و    و عکس هامفيل ها،كارتون

كننـد و ذائقـه   جذاب از امور جنسي قـبح زدايـي مـي   

 .دهندسوق ميدختران جوان را به سوي اباحه گري 
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ها كـه در نهايـت،   اما در پاسخ پرسش دوم بايد گفت، نهادينه كردن فرهنگ برهنگي و فاسد كردن ملت

اخالق جنسي غرب است.آنها با رواج فرهنگ ضد اخالقي غرب،  استهمار آنها را به دنباي دارد، از اهداف اشاعه

توانستند تمدن اسالمي اندلس را از پاي در آورند. اكنون نيـز از همـين حربـه، بـر ضـد كشـورها، بـه ويـژه         

گيرند كه باربي يکي از عناصر اين تبليغات است و حتي صداي خانواده هاي غربي كشورهاي اسالمي بهره مي

 (63-132عمظفري، باربي، صص است. را هم در آورده

 رقباي ايراني باربي
اين نکته اهميت دارد كه تا به اين لحظه هيچ كشور و ملتـي نتوانسـته اسـت، در برابـر بـاربي، رقيبـي       

« عروسک سـندي »توان، به ماندگار و جدي بتراشد و در اين عرصه شکست نخورده باشد كه از آن جمله مي

 و ساراي ايراني نيز در اين عرصه مغلوب شد. در انگليس اشاره كرد. دارا

اسالمي تازگي ندارد و در واقع از مدتي پـس از پيـروزي    -هاي ايراني هايي با ويژگيفکر توليد عروسک

حجـاب يـا بـدحجاب    هـاي بـي  انقالب اسالمي، بسياري روحانيون، همواره از اينکه كودكان ايراني با عروسک

كنند، گاليـه  بازي مي« باربي»يهني  هاي كوتاه،د با ، با موهاي بور و لباسغربي و در رأس آنها عروسک بلن

 مريکايي است و نمونه اي از يک نوجوان كامالًآاند؛ به ويژه اينکه تصور بر اين است كه باربي، عروسکي داشته

 غربي!

 

هـا از كجـا   اما ايـن عروسـک  دارا و سارا، براي مقابله با اين تهاجم فرهنگي، يهني باربي وارد بازار شدند؛ 
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به آن  مسئو ن بايد اند در مقابل اين تهاجم موفق عمل كنند يا نه، بحثي است كهآمدند و اينکه آيا توانسته

 بپردازند.

انـد، حجابشـان كامـل    ايراني و اسـالمي  ساله كامالً 8اين دو عروسک كه گفته شده، مدلي از دو كودك 

هاي ايراني جا كنند و جلوي اند تا با همکاري هم، خود را در دي بچهمدهاست و لباس محلي به تن دارند و آ

انـد و ايـن، پـس از خـودروي ملـي،      هاي ملي ما نام گرفتـه تهاجم فرهنگي گسترده را بگيرند. اينها عروسک

 دومين محصولي است كه بيشتر دوست دارد، ملي باشد تا يک توليد داخلي.

هاي اوليه و رسيدن به فرم كلـي،  ر انجام شد و پس از قالب ريزيطراحي اين دو عروسک در داخل كشو

براي توليد انبوه به كشور چين رفت. در آنجا دست ها و پاها و بدنه توليد شد و زحمت مونتاژ آن بـر گـردن   

ن هاي محلي پوشاندند و سارا و دارا، راهي بازارهاي اسـباب بـازي ايـرا   ايران افتاد. آنان را رنگ كردند و لباس

اند و آمدن اين هاست كه جا خوش كردهشدند؛ اما رقباي زيبا، بزرگساي، و پرطرفدار اين خواهر و برادر، ساي

 اند.دو را به هيچ گرفته

هاي هاي مختلف، به عنوان مثاي روي لوازم التحرير و...، شركت در فيلمظاهر شدن دارا و سارا به صورت

هـا، از جملـه   هـاي مختلـف و مـورد دلخـواه بچـه     ار گرفتن در نقشهاي تلويزيوني و قرسينمايي و مجموعه

 .هاي غربي باربي استها در كودكان و دور كردن آنها از عروسکها براي نفوذ اين عروسکسياست

 چگونگي تشخيص مسأله
التحريـر  رفـت لـوازم  ، پدرم هميشه خـودش تنهـا مـي   بازگشايي مدارسبه مانده يادش بخير، يک هفته 

نه اش به خي، هنوز پاانهورد خآخريد و مي مي يماندفتر و مداد و پاك كن و تراش و مدادرنگي برافروشي و 

كرديم و شروع پهن مي اتاقگرفتيم و وسط از دستش مي ابا ذوق و شوق خاصي لوازم ر من و برادرم نرسيده

ـ  آن هم، يمانكرديم به جلد كردن دفترهامي ود كـه بـه تختـه    دفترهاي كه روي جلدش عکس يک آدمک ب

تهليم و تهلم عبادت » روديادم نمي از اي نوشته بود كه هيچ وقتجمله کكرد و پشتش هم يسياه اشاره مي
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شدم بيشتر از صد شدم كه شايد تا روزي كه بايد براي رفتن به مدرسه آماده مياين قدر خوشحاي مي «است

انشـا تـازه    ن هـم كردم توي اين رياضي، اين امال، اييبندي مزدم و با خودم تقسيمورق مي ابار اين دفترها ر

 درس ديگـر نوشـتم و از طـرف   كردم از يک طـرف رياضـي مـي   دفتر صد برگم چون زياد بود دو قسمت مي

  ري...ديگ

موقـع نـه دفتـر زرق و بـرق      آن ود.نوشتيم تا مبادا گم بشمي ار انهم اسمم يمانهاي وسائلروي همه

خريديم و فـرم مدرسـه عـوض    اك كن آنچناني و نه هر ساي كيف و كفش جديد ميداشتيم و نه مداد پ دار

 و ... كرديممي

رفـتم ايـن خـاطرات     به لوازم فروشي محل زنـدگيمان  ها وقتي براي خريد لوازم تحريرامروز بهد از ساي

 دهـد مي اننش ادفتري ر پدرشو به  دكنزار زار گريه مي دديدم كه دار ام تداعي شد، دختري ريمثل برق برا

خواست به هر طريقـي كـه شـده ايـن دفتـر را      يش حک شده بود. اين دختر از پدرش ميكه عکس باربي رو

 برايش بخرد.

يـش  دستش گرفته كه عکس جومونـگ رو  يتو اديدم كه با خوشحالي كيفي ر راطرف آقا پسري  آناز 

. وقتـي از  م جالب بوديبرا «رسم!م مييوا من با اين كيف به هدف » گويد:و مي دزنو بلند بلند داد مي است

اين  !ميم چرا نخريوقتي قدرت خريد دار دهند:شود جواب ميگونه وسائل سؤاي ميوالدين در مورد خريد اين

  باشند.جذاب مي زيبايي وهم از نظر كيفيت  هستند وخيلي قشنگ ترهم لوازم التحرير 
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هاي بـاربي و  ها پر از انواع عروسکگذريم ويترين مغازهها مييبازي فروشو يا هنگامي كه از كنار اسباب

هايي بازي كننده كه سـاخته و  لوازم جانبي آن است و واقهاً جاي بسي تأسف است كه كودكان ما با عروسک

 بازي فرهنگ غربي نهفته باشد.پرداخته دنياي غرب است و در نهان اين اسباب

هايي هستند كه در كه حاوي پيام باشندميبه مثابه يک رسانه  هابازيو اسباب التحرير لوازم به نظر من

هاي مسئوي همچون آمـوزش  يم. به همين دليل سازمانهبد انآن مستترند و بايد در مورد آن حساسيت نش

و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت بازرگاني بايد اين محصـو ت را مـديريت كننـد و بـر آن     

 .افتداين اتفاق نمي سفانه در كشور ما اصالًأكنتري داشته باشند كه مت

د اسـتقباي قـرار   و مـور  ودشاينکه هر از چندگاهي شخصيتي خارج از مرزهاي ما وارد دنياي مجازي مي

كه ما در نظام هنري خود با ضـهف   است ي ايندهنده اناين نش ودشو روي لوازم التحرير حک مي دگيرمي

 .ستاشديدي مواجه هستيم كه ناشي از برخورد نامناسب مسئو ن با حوزه هنر 

ـ    ديـک نوشـته بدهـ    تواندنميهيچ وقت  دهدميهايي كه يک تصوير پيام وع لـوازم  و اسـتفاده از ايـن ن

كـه ذائقـه    اسـت  ، كوتـاه مـدتش ايـن   گـذارد ثيرات بلند مدت و كوتاه مدت بر ذهن كودكان ميأالتحريرها ت
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 در الگـو   به صـورت يـک   يشانو در بلند مدت هم برا ددهفرهنگي و ارزشي كودكان و نوجوانان را تغيير مي

 .دنگيرتحت تأثير آن قرار مي دادي و ...دفتر، جام با ديدن تصاوير درج شده روي كيف، انآموزو دانش آيدمي

اثرات مثبتي بـر   و دپيام سازنده تربيتي دار دمثبت باشالتحرير يا كيف، در صورتي كه تصوير روي لوازم 

 د.ي عکس دارو در غير اين صورت نتيجه دگذارآموز ميدانش

و آيـا   دكنـ يامي منتقل مـي پ چه نوع كه تصاوير،  هندها بايد اين موضوع را مورد بررسي قرار بدخانواده

يـا   دبا فرهنگ، باورهاي خانواده و نيازهاي تربيتي كودك و نوجـوان همخـواني دار   دكنپيامي كه منتقل مي

بازي كودكان با توجه بـه اثربخشـي   اي، حتي اسبابههاي رايانخير و همچنين در انتخاب لباس، كتاب، بازي

 .بکنند اهاي آنها دقت  زم رتصاوير و پيام

 

 انگيزه محقق از تحقيق
اي خودم و اين كه در كنار شغل مهلمي، مدرس آموزش خانواده هم هستم بنده در راستاي رسالت حرفه

و همينطور با توجه به اين كه تابستان ساي گذشته دوره مدرسي تربيت سياسي را در تهران گذراندم، خودم 

هاي باربي و هر آنچه كه نماد باربي را  داشته باشد رد عروسکدانستم كه در اين زمينه و در مورا موظف مي

التحريـري بـا نمـاد بـاربي دارنـد      كننـد و يـا لـوازم   ها بازي مـي ها و دختراني كه با اين عروسکبراي خانواده

ها به اين عروسک فقط به چشم يک عروسک نگاه نکنند بلکـه آن را نمـادي از   توضيحاتي را بدهم تا خانواده

 خواهد فرهنگ و اعتقادات ديني ما را از بين ببرد.رم دشمن بدانند كه ميجنگ ن

 

 اهداف محقق از انجام تحقيق
دانيم آنها به سه دسته اهداف اوليه يا آغازين، اهداف مياني و بندي اهداف ميهمانطور كه در مورد دسته

 شوند.اهداف نهايي تقسيم مي
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آموزان در بهد فرهنگي و از طريـق  ها و دانشنرم به خانوادههدف من از انجام اين كار شناساندن جنگ 

اي نماد باربي بود تا در آينده آنها بتوانند دوست و دشمن را از هم تشخيص بدهند و با هر  حرف يـا وسـيله  

 گوي دشمن را نخورند و به طرف آن جذب نشوند.

آموزان با خطرات بود كه حداقل دانشاي كه من در مدرسه مزبور داشتم هدفم اين اما با آموزش خانواده

ها احسـاس انزجـار   و خودشان از داشتن اين عروسک ها در حد درك و فهم خودشان آشنا شونداين عروسک

 نمايند.

التحريرهايي كه عکس باربي و يا هر عکسي كه بـا فرهنـگ ميهنـي و    همچنين از داشتن وسائل و لوازم

 اشته باشند و به راحتي بتوانند از خريد اين وسائل بگذرند.اسالمي ما سازگار نيست، احساس خوبي ند

ساز ايـن كشـور هسـتند و آنهـا بايـد      آموزاني را آگاه سازم كه آيندهتر اين كه بتوانم دانشو از همه مهم

 تواند رضاي خداوند را هم به دنباي داشته باشد.باع  رشد و شکوفايي اين كشور شوند، كه اين كار مي

 

 ورت تحقيقاهميت و ضر
ها در مـورد نمـاد بـاربي و خريـد     اين مسأله براي من اهميت به سزايي داشت، زيرا عدم آگاهي خانواده 

آموزان به حربه دشمن در اين زمينه وسائلي با اين نماد براي فرزندان خود، و همچنين نداشتن آگاهي دانش

 ظاهر آن كشيده بشوند.شود كه آنها به طور ناخودآگاه به سمت و سوي غرب و مباع  مي

خواسـتند از  اين كار كوچک من در حقيقت نوعي مقابله به مثل براي دشمنان بـود چـرا كـه آنهـا مـي     

ها و كودكانمان براي ترويج فرهنگ خود استفاده كنند ولي غافل از اين بودند كـه كسـاني   خبري خانوادهبي

 ا به سمت فرهنگ غرب كشيده بشوند.گذارند كودكان مكنند و نميهستند كه دست آنها را رو مي

داريم و از  مانكه، چرا با وجود فرهنگ غني كه خود انده اين استاما سوالي كه هنوز توي ذهن من م   
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رستم و سهراب، دختر  استفاده كنيم تا دارا و سارا ونبايد از آنها ، چرا است قدمت بسيار با يي هم برخوردار

 بگيرند؟ را ...و  رتوني و يا تلويزيوني مثل مرد عنکبوتي، شرك، جومونگهاي كا... جاي شخصيت خندان و 

 توصيف وضع موجود و بيان مسأله
 :محيط آموزشي 

شود، دبستان .............................. در .............. واقع شده است. اين مدرسه در دو شيفت چرخشي اداره مي 

ي پيش دبستان تا پـنجم  آموزان از پايهه است. در اين مدرسه دانشكه خوشبختانه هر دو شيفت آن دختران

ي پـيش  آمـوز اسـت. ايـن مدرسـه در پايـه     نفر دانـش  455كنند. مدرسه ......................... ابتدايي تحصيل مي

ر كـالس، د  3ي سـوم  كالس، در پايه  3ي دوم كالس، در پايه     3ي اوي كالس، در پايه 2دبستان داراي 

مهـاون   1مهلـم،   17كالس است. همچنين اين مدرسـه داراي    3ي پنجم كالس و در پايه 3ي چهارم پايه

مربي بهداشت است. اين مدرسه به صـورت هيئـت امنـايي     1مهاون اجرايي و 1مهاون پرورشي،  1آموزشي، 

حي، هنـر، شـنا و كـامپيوتر    هاي فوق برنامه مانند طراشود. با همکاري انجمن اولياء و مربيان كالساداره مي

 آموزان در نظر گرفته شده است.براي دانش

ها از نظر مالي در حد متوسط هستند و اين مدرسه تقريباً در بهتـرين جـاي شهرصـنهتي واقـع     خانواده

 باشد. ترين مدارس اين شهرستان ميشده است و از قديمي

 :مورد پژوهش 
آموزان به همـراه مـادران   تان و اوي ابتدايي است. اين دانشهاي پيش دبسپژوهش انجام گرفته در پايه 

 خود در اين امر شركت نمودند.

 :پژوهشگر 
سـاي سـابقه خـدمت در آمـوزش و پـرورش را دارم و آخـرين        27من ...........................، آموزگار هستم.  

با توجه به كاري كه انجام نمودم، باشد. البته  زم به ذكر است مدرك تحصيلي من فوق ليسانس مديريت مي
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هـا كـالس   ساي است كه به عنوان مدرس آموزش خانواده، در مدارس مختلف بـراي خـانواده   8من به مدت 

هـا  ها در مقطع ابتدايي بوده است كه بيشتر مادرها هم در ايـن كـالس  آموزشي دارم. البته بيشتر اين كالس

هايي كه ربيت سياسي را در تهران گذراندم و با توجه به گفتهدوره ت 1388كنند. در تابستان ساي شركت مي

هاي آموزش خـانواده  دانستم كه در كالسها انجام شد و آموزشي كه دادند خودم را موظف ميدر اين كالس

 ها در اين زمينه بکوشم.نسبت به آگاهي خانواده

كه براي آمـوزش خـانواده بـه     روزي كه مدير مدرسه جابربن حيان با من تماس گرفت و از من خواست

رفـتم،  هاي گذشته هم براي آموزش خانواده به اين مدرسه مـي اين مدرسه بروم، من با توجه به اين كه ساي

 ها مشخص شد.دعوت ايشان را قبوي كردم وزمان شروع كالس

هـا  سهاي سوم، چهارم و پنجم داشتم كه والدين به خوبي در ايـن كـال  چندين جلسه آموزش براي پايه

كردند و در تمام بح  و گفتگوها حضور فهاي داشتند. در يکي از اين جلسات كه مبحـ  رشـد و   شركت مي

كرديم بح  بلوغ پيش آمد و به دنباي آن مسـأله  تکامل را داشتيم و نيازهاي هر مرحله از رشد را عنوان مي

توانند جلوي اين مسـأله را  چگونه ميها در اين زمينه بود كه رسي بلوغ مطرح شد. سؤاي بيشتر خانوادهپيش

توانند با توجه به رشد كودكان خود مسأله  غـري مفـرط آنهـا را حـل نماينـد؟ و يـا       بگيرند. و يا چگونه مي

ها را ي چهارم و يا با تر هستند هنوز ميل به بازي با بهضي از عروسکكودكان آنها با توجه به اين كه در پايه

له كنار بيايند؟ و يا چگونه به بهضي از سؤا ت كودكانشان در مـورد مسـائل جنسـي    دارند چگونه با اين مسأ

 پاسخ دهند؟

هاي پيش دبستاني و اوي و دوم نيز، والدين سؤا تي مشابه والدين ديگر داشتند و حتي در مورد در پايه

يي را مطـرح  هـا عالقه دخترانشان نسبت به بهضي از وسائل كه عکس باربي رويش حک شده بـود،  پرسـش  

 كردند. مي
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خواهنـد و يـا ايـن كـه     التحرير با عکس باربي را ميداشتند كه فرزندانشان فقط لوازمها بيان ميخانواده

كند كه هـر  دخترم مرا مجبور مي»گفت: دوست دارند قدي مانند باربي داشته باشند، و يا اين كه مادري مي

تـوانم تمـام ايـن    يش بخرم. با گراني اين وسائل من چگونـه مـي  رويم وسائل جديد باربي برادفهه به بازار مي

 «.  گويد شما من را دوست نداريدكند و ميوسائل را برايش مهيا كنم و اگر هم نخرم با من قهر مي

توانند در مباح  مطرح شده به صورت فهاي شركت كننـد، از آنهـا   ها والدين هم ميچون در اين كالس

هاي بـاربي خودشـان نظراتـي را بدهنـد. نظـرات      ودرس و همچنين بازي با عروسکخواستم در مورد بلوغ ز

توانند با هر عروسکي كه ها ميكردند از آن جمله كه: بازي با عروسک مشکلي ندارد، بچهمختلفي را بيان مي

باشد، باربي عکس يک دختر قشنگ و زيبـا اسـت كـه    دلشان بخواهد بازي كنند و نوع و جنس آن مهم نمي

التحرير يا چيزهاي ديگر حتي عکس آن را داشته باشند. و يا حتي جالب ايـن  ها دوست دارند روي لوازمبچه

آيد و اگر داشتند كه خودشان هم از اين عروسک باربي خيلي خوششان ميبود كه بهضي از والدين اظهار مي

 خريدند.كشيدند يکي هم براي خودشان ميخجالت نمي

ديدم به اين فکـر افتـادم كـه مـن بـه      ي والدين و هر آنچه كه در اطراف خودم ميهابا توجه به صحبت

هـا و  ي خـانواده ي سياسي بايد كاري را انجام بدهم تا هم عالقهعنوان مدرس آموزش خانواده و مدرس دوره

هـا و  ه حيلهآموزان را نسبت به باربي و هر آنچه كه نماد باربي دارد را كاهش بدهم و همچنين آنها را بدانش

 ترفندهايي دشمن براي القاء فرهنگ بيگانه و غير اسالمي آگاه سازم.

دبسـتان را نسـبت بـه    آموزان دختر كـالس اوي و پـيش  آگاهي دانش»ي من اين بود كه: بنابراين مسأله

 « جنگ نرم فرهنگي افزايش دهم.

 «1»شواهد گردآوري 
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 هاي اسباب بازي فروشيباربي در مغازه
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 آموزان و الگوي نقاشي آنانالتحرير دانشباربي بر روي لوازم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 گردآوري اطالعات جهت ارائه راه حل
براي اين كه بتوانم وضع موجود را بهبود بخشم و آن را تبديل به وضع مطلوب نماييم، نياز بـه راه حـل   

ها و انتخاب آنها بايـد  اطالعـات دقيقـي را    ن راه حل يا راه حلهايي داشتم. بنابراين براي پيدا كردحليا راه

 كردم.آوري ميجمع

ابتدا با مدير مدرسه مشورت كردم و ضمن بيان ماجرا و هر آنچه كه اولياء گفته بودند، ضمن درخواست 

اي خانواده و هها طلب همکاري نمودم. ايشان ضمن استقباي از آموزشاجازه، از او براي آگاهي بيشتر خانواده

ها آموزش بگذارم تشکر كردند و قوي دادند كـه همکـاري   خواستم در اين زمينه براي خانوادهاين كه من مي

  زم را داشته باشند.
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در اين زمينه مشورت كـردم و ايشـان هـم بـا      ........سپس با كارشناس انجمن اولياء و مربيان شهرستان 

 و قوي همکاري را دادند. توضيحات خود، من را راهنمايي فرمودند

التحريرهايي كه بـه مدرسـه   آموزان مدرسه در مورد لوازمتا جايي كه برايم مقدور بود با چندتن از دانش

تر اسـتفاده  بردند صحبت كردم و علت انتخابشان را در اين زمينه جويا شدم و اين كه چرا از وسائل سادهمي

در مورد اوقات فراغت و اين كه بهد از انجام تکاليف چه كارهـايي  كنند سؤا تي را پرسيدم سپس از آنها نمي

 دهند سؤا تي را پرسيدم كه آنها با صداقت جواب دادند.را انجام مي

ها و اين كه دختران ما به بازي فروشالتحرير فروشي و اسبابهاي لوازمهمچنين با مشاهده دقيق مغازه

 هستند اين مسأله را تا حدي براي من روشن كرد. بازي يا عروسکيدنباي چه وسائل و اسباب

با همکاران و ساير مدرسين آموزش خانواده در اين زمينه صحبت كردم كه آنها هم در اين زمينه نکاتي 

 را متذكر شدند.

هـايي  دبستان جلسه داشتم صـحبت ي آموزش خانواده كه با والدين كالس اولي و پيشسپس در جلسه

 آنها نظرات خودشان را مطرح نمودند.در اين زمينه شد كه 

آوري نمودم كه خالصه بهضي از آنها را در هاي مختلف در اين زمينه مطالبي را جمعبا مراجهه به سايت

ها و مقا تي در اين زمينه، بهضي از آنهـا نکـاتي را   ام. همچنين با مراجهه به كتابمقدمه اقدام پژوهي آورده

 گشا باشد.اين زمينه براي من راهتوانست در در برداشت كه مي

با توجه به اين كه در تابستان دوره تربيت مدرس سياسـي را در تهـران گذرانـده بـود و در ايـن زمينـه       

آوري نموده بودم، به جزوات خودم مراجهه كردم تا بتـوانم نکـاتي را كـه بـراي تبـديل ايـن       جزواتي را جمع

 وضهيت به من كمک كند را مرور نمايم.

آمـوزان، مدرسـين آمـوزش    آمـوزان، والـدين دانـش   مشاهدات و شنيدن نظرات همکاران و دانش پس از
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دادم، عـواملي را كـه   ها خالصه نظرات آنها و احتما تي كه خودم در اين زمينه ميخانواده و مقا ت و كتاب

بـه صـورت زيـر تهيـه      التحرير باربي برونـد را هاي باربي و يا لوازباع  شده بود دختران ما به سمت عروسک

 نمودم:

 هاي باربي و قشنگ بودن آنهاالتحرير با عکسفراواني لوازم 

 ها و لوازم جانبي باربيبازي فروشي با عروسکهاي اسبابزياد شدن مغازه 

 هاي باربيهاي جانشين براي عروسکنداشتن عروسک 

 التحريرهاي فانتزيداشتن جنس مرغوب براي لوازم 

 بندي زيبا براي نمادهاي باربين بستهارزان بودن و داشت 

 التحريرآموزان براي آوردن اين لوازمدادن اجازه از طرف مدارس به دانش 

 آموزان به اثرات مخرب فرهنگي و ديني باربيها و دانشعدم آگاهي خانواده 

ه بـا بـاربي و   هـايي را بـراي مقابلـ   حـل براي اين كه بتوانم از ميان اين احتما ت و عوامل راه حل يـا راه 

توانست براي دادم و هر كدام كه مينمادهاي آن پيدا كنم، بايد تمام اين عوامل را مورد بررسي دقيق قرار مي

 شد براي آن هم دليل بياورم.كردم و  عواملي را هم كه رد ميگشا باشد را با دليل انتخاب ميمسأله راه

 هاتجزيه و تحليل و تفسير داده
دادند كه اين وسائل كردم آنها جواب ميالتحرير سؤاي ميوزان در مورد انتخاب اين لوازمآموقتي از دانش

كـن و ... كـه عکـس    التحرير فروشي دفترهاي فانتزي، مداد، تراش، پـاك هاي لوازمقشنگ هستند و در مغازه

گ نيست و وقتـي سـاير   التحرير ساده و قشنباربي يا مرد عنکبوتي و يا دخترهاي زيبا دارد زياد است و لوازم

داشـتند كـه   دوستانشان هم آن را دارند پس آنها هم بايد آن را داشته باشند. و حتي بهضي از آنها اظهار مي

 اي كاش شبيه باربي بودند تا مثل آن خوشگل بودند.

بازي فروشي كه پشت ويتـرين  هاي اسبابكني مغازهها عبور ميوقتي در شهر سوار بر ماشين از خيابان
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اي كند. تويي كه سني را پشت سر گذاشتهكنند نظر تو را جلب ميها خودنمايي ميآن انواع و اقسام عروسک

هاي موبور قد بلند چشم آبي اي دوست داري كه يکي از اين عروسکو و قت بازي با عروسک را از دست داده

ها را براي بازي خود انتخاب از اين ساله تو دوست نداشته باشد كه يکي 6،7را  داشته باشي؛ حاي آيا دختر 

هـا بـودم و در اطـراف مـن دختـران      كند؟ اين هشدار را به خودم دادم زماني كه غرق تماشاي ويترين مغازه

كردند كه يک عروسک ديگر باربي براي آنهـا بخرنـد.   دست در دست پدر يا مادر از والدين خود خواهش مي

دار در ايـن زمينـه   ها ندارند. وقتـي از مغـازه  دهد كه ساير عروسکمگر اين عروسک چه چيزي را به آنها مي

هـا بـه   جانبي آن زياد است و بچـه هاي باربي داراي تنوع زيادي است، لوازمعروسک»سؤاي كردم جواب داد: 

توانند تمام وسائل منزي، كار، مدرسه و... بـاربي را بـه راحتـي تهيـه كننـد در صـورتي كـه سـاير         راحتي مي

هاي دارا و سارا هم كه به بازار آمد هم گرانتـر بـود و   ا چنين خصوصياتي را ندارند و حتي عروسکهعروسک

وقتـي از  « هاي باربي بسيار زيبا و قشنگ است.بندي عروسکهم اين كه لوازم جانبي نداشت. همچنين بسته

مگر اين »فقط گفت: ها سؤاي كردم جواب خاصي نداد و هاي اين عروسکفروشنده در مورد خطرات و آسيب

 « هاي قشنگ خطرناك هم هستند!عروسک

وقتي با ساير مدرسين آموزش خانواده و كارشناس انجمن اولياء و مربيان در اين زمينه صـحبت كـردم   

 ها داد.هاي  زم را به خانوادهنظر آنها اين بود كه بايد از طريق آموزش خانواده آگاهي

هاي باربي همانند دخترانشان بود و داشتن آن را گاهي  زم ر و عروسکالتحرينظر والدين در مورد لوازم

فرهنگـي و دور افتـادن از مـد و يـا بـه اصـطالح خودشـان تمـدن         دانستند چرا كه نبود آن را نـوعي بـي  مي

 دانستند.مي

 توانست علت گرايشمورد اوي رد شدند چون اگر چه مي 5هاي كه داده بودم در مورد احتما ت و علت

ها و فرزندانشان به باربي و آنچه نماد باربي دارد، باشد ولي درمن در موقهيتي نبودم كه بتوانم جلوي خانواده
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 حلي را هم بدهم قدرت اجرايي براي من وجود نداشت.اين عوامل را بگيرم حتي اگر بتوانم راه

التحرير فـانتزي و يـا بـا    وازمآموزان لشود كه دانشبا مدير مدرسه صحبت كردم كه چرا مانع از اين نمي

اي ندارنـد و  هاي باربي به مدرسه بياورند. ايشان جواب داد كه در اين مورد دسـتورالهمل يـا بخشـنامه   عکس

ها بر سر مسائل جزئي درگير كنند. وقتـي بـراي ايشـان در مـورد     صالح هم نيست كه خودشان را با خانواده

ن موضوع، مسأله چندان كوچکي نيست. تصميم گـرفتم در فـرم   باربي توضيحاتي را دادم متوجه شدند كه اي

التحريـر بـا   ي آموزش و پرورش اين مسأله را بنويسم و از آنها بخواهم كـه آوردن لـوازم  پيشنهادها براي اداره

 عکس و نماد باربي و غربي را در مدارس ممنوع كنند كه اين پيشنهاد من در كميته رد شد. 

هايي در ايـن زمينـه مراجهـه    ها و سايتكردم. به كتابر اين زمينه شروع ميپس خودم بايد كاري را د

ي علمي و جايي براي ارجاع كردم كه توانستم اطالعاتي را در اين زمينه به دست آورم. اطالعاتي كه پشتوانه

 ها داشته باشد.خانواده

ي اين است كه ايـن  د نشان دهندهافتها و هر آنچه كه در اطراف ما اتفاق ميها و جوابها، سؤايبررسي

 تواند چه اثرات مخربي بر روي فرزندان ما داشته باشد. عروسک به ظاهر ساده مي

 تاثيرات مخرب عروسک باربي

بنـدي  تـوان بـه تقسـيم   بررسي است. از يک سـو مـي   و له از زواياي گوناگون قابل تقسيم بنديأاين مس

تـوان بـه تفکيـک موضـوعي و بررسـي آثـار       مود و از سويي ميمخاطبان و بررسي تاثيرات مخرب آن اشاره ن

 مخرب آن در هر يک از موضوعات پرداخت. 

يکي از كاركردهاي باربي پر رنگ نمودن غرايز جنسي در ذهن دختران و آموزش روابـط  : بلوغ زودرس

شـق آفرينـي   آموزگار سکس است در حالي كه توان ع باربي جنسي است و به تهبير برخي فها ن ضد باربي،

 .ندارد
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توانـد بـه   شود كه كودك نه تنهـا مـي  تقليل حيا و ترويج اخالق جنسي مورد نظر باربي از آنجا آغاز مي

شود و در بسياري از اوقـات بـا انـدام    هاي زير عروسک اقدام كند كه به اين كار نيز تشويق ميتهويض لباس

  د.نظر كودك مي شکن جنسي عروسک سر و كار داشته و به تدريج قبح ديدن آن در

مل در اين موضوع كه كودكان در اثر آلودگي ذهنشان به اين موضوعات و بلوغ زودرس جنسي، فرصت أت

 ت.حضور در دنياي زيبا و دوست داشتني كودكي را خيلي زود از دست مي دهند، تاسف آور اس

مي رسد هيچ زنـي بتوانـد    اگرچه فرم بدن باربي به گونه اي طراحي شده كه بهيد به نظره: سوء تغذي 

مـالك  »هاي فيزيکي آن به حيات خويش ادامه دهند، اما در اثر تبليغات، ويژگي هاي باربي به مثابهبا ويژگي

، باع  شده كه بسياري از زنان و دختران با اتخاذ رژيم  غـري و تـالش در جهـت شـبيه     «زيبايي زن امروز

  .سوء تغذيه همچون آنوركزيا و بوليميا گرفتار شوندهاي شدن به فيزيک بدني باربي در دام بيماري

طبق آمار در آمريکا از هر پنج دختر دانشجو يک نفر به بيماري كم غذايي مبتال است و در ساي حـدود  

له به قدري رايج و نگران كننـده اسـت   أاين مس سپارند.ها جان ميبيست درصد از افراد مبتال به اين بيماري

اي با هاي آمريکا، مواد غذايي رژيمي مانند سا د در غذاخوري دانشگاه به طرز ماهرانهگاهكه در برخي از دانش

كننـد دچـار بيمـاري كـم غـذايي      شود كه دانشجوياني كه تنها از سا د تغذيه مياي آغشته ميمواد نشاسته

   .نشوند

هـاي فـراوان و بـا    هزينـه  بايد توجه داشت كه نه تنها دانشجويان كه بازيگران و هنرمندان زن با صـرف 

كنند اندام خود را با انـدام بـاربي، ملکـه زيبـايي زنـان      كمک جراحان ماهر زيبايي صورت و شکم، تالش مي

  .تطبيق دهند

براي افشاي ساختگي و غير قابل واقهي بودن مهيارهاي زيبايي باربي جالب توجه   در همين رابطه تالش

كيلو گرم وزن دارد . در حالي كه متوسط قد و وزن زن آمريکايي  46ها متر، تن 2با قد بيش از  باربي: »است
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يافـت، نمـي   كيلو گرم است و اگر عروسک باربي در همان ابهاد جـان مـي   66سانتي متر و  163به ترتيب 

توانست وزن خود را تحمل كند، نمي توانست قاعدگي ماهانه داشته باشد و البته به هيچ وجه امکان بـاروري  

 سازي دختران، اينترنت(زاده، باربيعكاظمي.« اري نداشتو بارد

ها را عامل اجتماعي و فرهنگي، همچنين دكتر قائمي در مورد علل و عوامل پيشرسي بلوغ، يکي از علت

هـا، تصـويرها، تبليغـات،    هاي مربـوط بـه آن صـحنه   هاي غريزي، شنيدن برخي از داستانچون ديدن صحنه

 (92داند. ع قائمي، خانواده و فرزندان، صهاي آلوده و ... ميبازي

هاي آموزش خـانواده را شـروع كـردم و در هـر جلسـه سـهي       ها، كالسدر مورد آگاهي دادن به خانواده

خواستم كه در اين مـورد بـا   كردم كه در مورد اثرات مخرب باربي براي آنها صحبت كنم و از آنها هم ميمي

باشند. اما نتيجه كار چندان رضايت بخـش نبـود و فرزنـدان آنهـا      دختران خودشان در منزي صحبتي داشته

كردم كه بتوانم آموزش خود را تأثير بخش بکنم كه در ايـن  شدند. بنابراين بايد راهي را انتخاب ميقانع نمي

 زمينه فکري به خاطرم رسيد.

 انتخاب راه حل
گ بوديم، مشاهده كردم  كه ايشان يک روز كه در منزي با دختر كوچکم مشغوي ديدن برنامه عمو پورن

كنـد، ايـن كـار باعـ      ها در كنار هم براي اجراي برنامه اسـتفاده مـي  در بوستان عموپورنگ از والدين و بچه

بيننـد آمـوزش را   ها وقتي خود را در كنار والدين ميهايش تأثير بيشتري داشته باشد. و بچهشد كه گفتهمي

هـاي  شود. والدين هم براي يادآوري گفتـه در منزي با تأييد والدين همراه مي هابهتر ياد بگيرند و تکرار گفته

توانند همراه شوند و ميگويي يا خالصه گويي نميمثبت در برنامه چون خودشان هم حضور دارند دچار اغراق

 هاي خود آن را بازگو كنند.با بچه

ن براي آگاهي والدين و دختـران بـه بـاربي و    با توجه به آنچه كه ديده بودم به اين فکر افتادم كه چرا م

جنگ نرم دشمن در امر فرهنگي خودم اين روش را پيش نگيرم و اين كه والدين را واسطه گفتگو قرار ندهم 
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واسـطه سـخنان مـن را بشـنوند و اگـر      بلکه مادران و دختران در كنار هم حضور داشته باشند و هر كدام بي

   سؤالي هم دارند خودشان بپرسند.

براي اجراي اين راه حل با كارشناس انجمن اوليا و مربيان اداره آموزش و پرورش، آقاي قاسمي صحبت 

ي آموزش خانواده دختران و مادران با هم حضور داشته باشـند. كـه   كردم و اجازه خواستم كه در يک جلسه

 ايشان قبوي كردند و در اين زمينه با مدير مدرسه صحبت نمودند.

هم در اين زمينه صحبت كردم و پيشنهاد كالس آموزش خانواده مشترك مادران و دختران را با والدين 

 دادم كه آنها هم پذيرفتند. 

هايي كه انجام شده بود به من اجازه اين كار را دادند. سپس با مدير مدرسه صحبت كردم و با هماهنگي

انجمن اولياء و مربيان مدرسه اين وسائل بـراي  چون نياز به پروژكتور و كامپيوتر داشتم با هماهنگي مدير و 

   روز مورد نظر حاضر شد.

دبستاني و كـالس  همچنين با توجه به مکاني كه داشتيم از مدير مدرسه خواستم كه فقط دختران پيش

اوي و مادران آنها در اين كالس آموزش خانواده حضور داشته باشند، همچنين براي آن روز دختران ما همراه 

ک عروسک مورد عالقه خود در اين كالس حضور پيدا كنند و مهم نبود كه اين عروسک از چه جنسي و با ي

كنند. طبق برنامه كارها همه انجـام شـد   چه چيزي باشد، فقط بايد عروسکي باشد كه هميشه با آن بازي مي

 حل و كار آموزش شروع شود.تا روز مورد نظر راه

 اجراي راه حل
هـا بـاربي   رفتم مادران با دختران خود كه هر كدام عروسکي عالبته بيشتر عروسـک  روز مقرر به مدرسه

اساليدهايي را كـه   CDبود( به همراه داشتند در نمازخانه منتظر بودند. كامپيوتر و پروژكتور نسب شده بود. 

ز مادران خواستم كه آماده كرده بودم را داخل دستگاه قرار دادم و كار خودم را با ياد و نام خدا شروع كردم. ا

 هاي دختران خودشان گوش بدهند.آنها فقط شنونده باشند و به حرف



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

38 

 

ها به بازي و داشتن عروسک و اسباب بازي صحبت كردم، و اين كه در در ابتدا در مورد بازي و نياز بچه

 هايي را زدم.هاي همان سن بازي كرد توضيحاتي را دادم و در اين زمينه مثايبازيهر سن بايد با اسباب

هاي خود را هايي كه به همراه داشتند سؤاي كردم و از آنها خواستم كه عروسکسپس در مورد عروسک

هـا چـه   ها سؤاي كردم كه از ايـن عروسـک  ها را ببينند. سپس از بچهي مادران عروسکبا  نگه دارند تا همه

منـد هسـتند. هـر كـدام     د كه به آن عالقهگيرند و يا چه چيزي در عروسکشان وجود دارچيزهايي را ياد مي

خانم خيلي قشنگ اسـت،  »گفتند: ي خود را چنين ميكردند كه توضيحاتي را بدهند و علت عالقهسهي مي

خورم تا كمرم مثل عروسـک بـاربي   من دوست دارم رنگ موهايم مثل عروسکم باشد، خانم من غذا زياد نمي

 بگذارم تا رنگ آن مثل چشم عروسکم آبي شود، و ....خواهم چشمهايم را لنز باشد، خانم من مي

شنيدند و آثار تهجب در صورتشان نمـودار بـود چـون آنهـا فکـر      هاي فرزندان خود را ميمادران صحبت

 هاي خود و همانند سازي با آن را داشته باشند.كردند كه دخترانشان چنين تصوراتي از عروسکنمي

ن و مفاخر كشورمان سؤاي كردم، به طور مثـاي از پـروين اعتصـامي،    ها در مورد بزرگان ديسپس از بچه

دانستند اطالعات كمي درباره آنهـا  شناختند و يا اگر هم ميخيام، ابوعلي سينا و ....  كه متأسفانه آنها را نمي

جم داشتند. اما در عوض از باربي، شرك، مرد عنکبوتي، ... اطالعات دقيق و كاملي داشـتند. ايـن يهنـي تهـا    

 فرهنگي و جنگ نرم.

ها در مورد دشمن و جنگ پرسيدم و اين كه چه كساني با ما دشمن هستند و يا اين كه دشـمن  از بچه

جنگد. اما وقتي برايشان توضيح دانستند كه دشمن با اسلحه و توپ و تانک ميجنگد. آنها ميچگونه با ما مي

 زند باور آن برايشان سخت بود. ودش را ميجنگد و حرف خدادم كه گاهي دشمن بدون جنگ هم با مي

وقتي اساليدها را برايشان نشان دادم و در مورد هر كدام برايشان توضيح دادم و اين كه دشمن چگونـه  

گذارند ها بر روي دختران ما ميهاي ما شده است، و يا در مورد اثراتي كه اين عروسکبدون جنگ وارد خانه
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دادند و بسيار برايشان جالـب  هاي من گوش ميكردند و به حرفا تهجب نگاه ميها بتوضيحاتي را دادم، بچه

التحريرها صـحبت  شنوند. بهد از آن در مورد لوازمبازي خود اين چيزها را ميبود كه در مورد عروسک اسباب

شمن بـا مـا   هاي جنگ نرم دكردم كه هر كدام نماد باربي را به دنباي داشتند و اين كه اين هم يکي از شيوه

 است. 

آموزان داشتم از آنها سؤاي كردم كه آيا با تمام ايـن چيزهـايي كـه مـن     هايي كه با دانشبهد از صحبت

خواهـد بـا آنهـا بـازي كنيـد و يـا دوسـت داريـد         هايتان را دوست داريد و دلتـان مـي  گفتم باز هم عروسک

هـاي خودشـان   بيشتر آنها ديگر عروسکهايي را داشته باشيد كه براي كشور و شهر خودمان باشد؟ عروسک

گفتند ديگر دوسـت  ي قبلي را ديگر نداشتند. همچنين ميكه باربي بود را دوست نداشتند و يا حداقل عالقه

 دهد.ندارند مثل باربي باشند چون چيزهاي بدي را به آنها ياد مي

انشان بيشتر صحبت كـنم. بهـد از   آموزان خواستم كه به كالس بروند تا بتوانم با مادربهد از آن از دانش

آموزان در مورد بهضي از اساليدهايي كه قبالً نشان نداده بودم براي آنها صحبت كـردم و آنهـا را   رفتن دانش

 ها داشت آگاه ساختم.نسبت به خطرات و عواقبي كه بازي با اين عروسک

تـري را  كردم توضيحات كامـل جلسات آموزش خانواده  با اولياء ادامه داشت و من در هرجلسه سهي مي

هـاي بـاربي توضـيحاتي را دادم و    به آنها بدهم. حتي در مورد بلوغ زودرس و ارتباط آن با بازي بـا عروسـک  

الهمـل دخترانشـان را در ارتبـاط بـا     پرسـيدم و عکـس  ي كارهاي خودم را هـم از آنـان در منـزي مـي    نتيجه

ها به مدرسه مهلمان آنها هم در مورد وسائلي كه بچه خواستم. حتي از مدير مدرسه وهاي باربي ميعروسک

 پرسيدم.آورند سؤا تي ميمي

 اعتبار بخشي راه حل
آموزان پيدا بود كه در آنها تغييراتي ايجاد شده است، اما براي اين هاي دانشاگر چه از رفتارها و صحبت

كردم كه از ديگران در مورد كـاري  كه دقيقاً مشخص شود كه روش به كار گرفته شده مؤثر بوده است سهي 
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 كه انجام داده بودم اطالعاتي را كسب كنم.

التحرير فانتزي قبل و بهد از برگزاري اين دوره كه تهداد آنهـا  آموزان در آوردن لوازممقايسه رفتار دانش

 كمتر شده بود.

سبت بـه ايـن مسـائل    نظر والدين در اين زمينه گردآوري شد كه آنها هم نسبت به آگاهي فرزندانشان ن

 هاي خودشان كه بسيار خوشحاي و راضي بودند.خوشحاي بودند. همچنين در مورد افزايش اطالعات و آگاهي

نظر كارشناس انجمن اولياء و مربيان را در اين زمينه جويا شدم كه ايشان هم از اجراي اين طرح راضي 

 بودند.

اولياء و مربيان در استان شناخته شد و كارشناس  حتي اين طرح به عنوان يکي از تجربيات برتر انجمن

 انجمن اولياء و مربيان سازمان هم نسبت به اين طرح نظر مثبتي داشتند.

خودم هم به عنوان مدرس آموزش خانواده و همچنين مدرس تربيت سياسي از اجراي اين طرح راضـي  

 بودم.

 

 شرح و توضيح تغيير ايجاد شده و توصيف وضع مطلوب   
كردنـد و  لسات آموزش خانواده كه با مادران داشتم آنها به خوبي در بح  و گفتگوها شـركت مـي  در ج

هـاي آمـوزش خـانواده افـزايش     ي مادران و دختران تقاضا براي شركت در كالسحتي بهد از برگزاري جلسه

انشان هـم حضـور   يافته بود و مادران مايل بودند كه اگر امکان داشته باشد در جلسات آموزش خانواده دختر

 گيرند.ها و گفتگوها را از من بهتر ياد ميگفتند كه دخترانشان حرفداشته باشند، چون مي

دانسـتند و در  بودند و نيازهاي هر سـن را مـي  در جلسات بهدي مادران به خوبي مراحل رشد را فهميده

موقع بايد با دخترانشـان در مـورد    مورد بلوغ هم كه به آنها اطالعاتي داده بودم باع  شده بود كه بدانند چه

 بلوغ و عالئم آن صحبت كنند.



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

41 

 

شود توضيحات كاملي را دادم آنها بـه يـک   رسي بلوغ ميهمچنين وقتي در مورد مسائلي كه باع  پيش

 دادند.ديدند حساسيت بيشتري نشان ميهايي كه دخترانشان ميبازي و فيلمسري اسباب

ها در هر جلسات آموزش خانواده توضيحاتي داده شد و اين كه بچههمچنين در مورد تغذيه كودكان در 

هـا و  مند هستند. و ايـن كـه عروسـک   سني به چه نوع غذايي احتياج دارند و همچنين به چه غذاهايي عالقه

هايشـان داشـته باشـند.    ها را الگوي غذايي خود قرار ندهند و نخواهند كه اندامي همانند عروسکبازياسباب

 از مادران خواسته شد كه از دادن تنقالت وچيزهايي كه ارزش غذايي ندارد جداً خودداري كنند.همچنين 

همچنين اگر كودكانشان در مورد مسائل جنسي سؤاي كردند به دروغ به آنها جواب ندهند و يا از دادن 

هاي بازيابتوضيحات اضافي بپرهيزند، بلکه در همان حد سن كودك توضيح شفاف بدهند و سهي كنند اسب

 كودك طوري نباشد كه او را به سوي اين مسائل رهنمون سازد.

التحرير باربي كاهش يافته اسـت  گفتند كه عالقه دخترانشان نسبت به داشتن لوازمهمچنين والدين مي

 هـا توان اميدوار بود اگر اين آموزشولي كامالً از بين نرفته است. اين گفته جاي بسي خوشحالي داشت و مي

هاي دارا و سارا و لوازم كم باربي جاي خود را به عروسکها براي تمام دختران ما در مدارس باشد كمو كالس

 دارا و سارا بدهد.

هاي بـاربي اصـرار و پافشـاري    گفتند كه ديگر دخترانشان نسبت به داشتن عروسکهمچنين مادران مي

 كنند.يهايي كه دارند بازي مبازيكنند و با همان اسبابنمي

تواندچه باليي بر سر فرزندانشان داشتند كه از وقتي كه فهميدند اين باربي ميخود مادران هم اظهار مي

انـد  ها ندارند. و همچنين از وقتي كه فهميـده بياورد خودشان هم ديگر ميل و رغبتي به داشتن اين عروسک

اع  اختالف و مشکالتي بشود از داشتن آن تواند بهاي باربي در زندگي خانوادگي و زناشويي هم ميعروسک

كنند در منزي الگوي يـک زن مسـلمان و ايرانـي را بـه دختـران خـود       كنند. و در عوض سهي ميامتناع مي
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 آموزش بدهند.

ي ديگر با مادران و دختران برگزار كـرديم كـه در   قبل از پايان دوره جلسات آموزش خانواده يک جلسه

دانستند و به راحتـي بـا   هاي پوليشي را مطلوب خود ميي ايراني و يا عروسکهاآن دختران داشتن عروسک

 كردند.آن بازي مي
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 هاي خود در كالس آموزش خانوادهمادران و دختران به همراه عروسک
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 نتايج
 توان به نتايج زير اشاره كرد: از آن چه گذشت مي

 دبستاني و اوي نسبت به جنگ نرم دشمن آگاهي پيدا كردند.يشآموزان دختر پدانش (1

 دانستند.هاي ايراني را براي خود افتخار ميداشتن عروسک (2

 دانستند.باربي و هر آن چه كه نماد باربي را داشت توطئه دشمن براي نابودي فرهنگ خود مي (3

 هاي باربي را فهميدند.کهاي زيادي در مورد مضرات عروسها و به خصوص مادران آگاهيخانواده (4

 مند شده بودند.آموزان به دانستن مفاخر كشور و بزرگان خودمان عالقهدانش (5

 آموزان به وجود آمده بود.زيستي در دانشاحساس و نگرش مثبت در ساده (6

 

 موانع
 ها و دختران با محدوديت زماني مواجه بودم.در آموزش خانواده .1

ها در آموزش دختران مشکل به وجود ضي از خانوادهداشتن چشم و هم چشمي و عدم درك به .2

 آورد.مي

شد كه نداشتن يک دستورالهمل يا يک بخشنامه مصوب و رسمي از آموزش و پرورش باع  مي .3

 اصرار چنداني در اجراي اين طرح وجود نداشته باشد.

 آورد.ها مشکالتي را در آموزش خانواده به وجود ميتهصب بهضي از خانواده .4

 

 اداتپيشنه
 شود كه:هاي اقدام پژوهي به همکاران پيشنهاد ميبراي انجام دادن بهتر طرح



 قابل ورد فایل خرید برای. است مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش

 . کنید مراجعه سایت به تومان 2000 فقط قیمت
 

45 

 

 هميشه در محيط كار و اطراف خود مسائل و مشکالت را به خوبي شناسايي كنيد. -1

 براي حل مشکالت و اقدام پژوهي با متخصان و ديگر همکاران هم مشورت داشته باشيد. -2

 شکست مانع پيشرفت شما در كار نشود.ها عجو نه تصميم نگيريد و در سختي -3

 در اقدام پژوهي والدين را حتماً مشاركت دهيد. -4

 ها و مقا تي كه در مورد جنگ نرم است را حتماً مطالهه كنند.خواهم كه كتاباز همکاران مي -5

 كنم.خواندن كتاب باربي كه پژوهشي در اين باره است را به همگان توصيه مي -6
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