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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مشاهدة کارتون های مذهبی در دینداری دانش آموزان دختر پایة 
ششم ابتدایی صورت گرفته است. روش مورد استفاده شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون 
با گروه کنترل است. جامعة آماری شامل دانش آموزان دختر پایة ششم ابتدایی است که در مدارس 
غیردولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل هستند. با روش نمونه گیری 
تصادفی پانزده نفر برای گروه آزمایش و پانزده نفر هم برای گروه کنترل انتخاب شدند. قبل از 
انجام هرگونه مداخله ای، سنجش دینداری در هر دو گروه از طریق پرسش نامه انجام شد. پس از 
گذشت دو هفته، در گروه آزمایش مداخالت الزم )پخش کارتون های مذهبی( در طی یازده هفته 
صورت گرفت و در کالس دیگر )گروه گواه( هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. در نهایت، 
پس از گذشت سه ماه مجدداً از طریق پرسش نامة سنجش دینداری در هر دو گروه انجام شد و 
نتایج  با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از 
آن است که کارتون های مذهبی توانسته اند تغییرات معناداری را در دینداری دانش آموزان گروه 

آزمایش ایجاد کنند. 
کلیدواژه: دینداری، کارتون های مذهبی، دانش آموزان ششم ابتدایی

1. استادیار رشتة برنامه ریزی درسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، )نویسندة مسئول( 
Asadian@azaruniv.edu     
marziyehmogaddam@yahoo.com            2. کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 3
پاییز 1394

134

مقدمه 
مفهوم دینداری از موضوعات قابل توجهی است که اهمیت آن را می توان از کثرت تالش هایی 
است،  انجام شده  دینداری  به کارگیری شاخص های  و  برای ساخت  اخیر  سال های  در  که 
دریافت. در حالت کلی ضرورت توجه به دین، برخاسته از نفوذ و اعتباری است که هنوز دین 
برای انسان و اجتماع دارد. در تفكر اسالمي، انسان در مقام جانشین خدا، خالفت الهی بر روي 
زمین را عهده دار است. براي کسب این مقام باید از دوران کودکی اقدام هاي الزم را به عمل 
آورد تا کودك آمادگي پذیرش تكالیف الهی را داشته باشد. غزالي معتقد است: »تربیت دیني 
باید از سنین پایین آغاز شود؛ زیرا در این سن کودك بدون طلب دلیل و برهان،  آمادة پذیرش 
عقاید دیني است. از طرف دیگر، نهادینه کردن معاني دیني با تلقین و تقلید آغاز مي شود و 
سپس با توجه به مراحل گوناگون رشد، دستورات مناسب هر مرحله به تدریج عرضه مي شود 
و در پایان به پدید آمدن باورهاي عمیق و محكم در ذهن انسان و در نهایت به دینداری وی 

مي انجامد )به نقل از ملكی و همكاران،1390(.
بررسی سؤاالتی همچون؛ در عصر حاضر، دین چیست؟ چه شخصی دیندار است و كدام 
فاقد دین؟ همگی نیازمند مطالعه دقیق اند. در فرهنگ لغت وبستر، دینداری کیفیت دیندار بودن، 
احساس دینی، نگرش مذهبی داشتن تعریف شده است. پیرس1 و لیتل2 )به نقل از واندایک3 و 
الیاس4، 2007( دینداری را تعهد فرد به دین، ایمان به آن و آموزه  هایش می دانند و بیان می کنند 
که این اعتقاد در نگرش ها و رفتار فرد نیز باید منعكس شود. اینگبرستون5 )2002( نیز دینداری 
را وفاداری به یک نظام وارة خاص دینی )اعتقادی( و عبادی، تبعیت از یک مجموعه آموزة 
مذهبی و مقدس و عضویت در یک گروه که اعضای آن دارای باورهای مشابه دربارة خدا 
هستند، می دانند. اما شاید تعریف زیر که همسو با مؤلفه های دینداری در این تحقیق است بتواند 
بیشتر راهگشا باشد: دینداری عبارت است از برخورداري از شناخت و باور به پروردگار یكتا، 
انبیا، آخرت و احكام الهي و داشتن عواطف نسبت به خدا، اولیـا و بنـدگان خدا و التزام و عمل 

به وظایف دینی برای تقریب به خدا )خدایاری،14:1388(.
در سال های اخیر نگرانی های زیادی دربارة وضعیت دین و دینداری در کشور مطرح بوده 
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است. عده ای معتقدند که نسل کنونی در قیاس با نسل های گذشته به لحاظ رعایت دین و ابعاد 
مختلف آن تنزل شدیدی داشته است و عده ای دیگر بر این باورند که تفاوت چندانی در کیفیت 
دینداری نسل های مختلف وجود نداشته است. در این راستا، طالبان )1394( معتقد است که در 
طی چهار دهة اخیر، دینداری مردم در بُعد عاطفی و احساس دینی، متوسط روبه باال، اما در بُعد 
اعمال و رفتار دینی، متوسِط روبه پایین است. برای مثال، در بعد رفتارهای مذهبی، شاخص نماز 
خواندن از سال 1353 تا 1388 با شیب مالیمی کاهش پیدا کرده است. نتایج تحقیق کالنتری و 
کالنتری )1391( که به بررسی دینداری در بین نسل های مختلف در ایران پرداخته بود، نشان داد 
که افراد بیشتری به ارزش هایي که مربوط به اصول دین است اعتقاد داشته اند و در مقابل افراد 
کمتری به احكام و رعایت آداب و مناسک دیني معتقد بودند. در بررسي تطبیقي میزان دینداری 
در بین نسل های مختلف نیز، نتایج نشان داد که نسل اول در مقایسه با دو نسل بعدی میزان 
دینداری بیشتری در این ابعاد اعتقادات داشته است. تحقیق احمدی )1388( نشان داد که نمرات 
دینداري نسل جوان در بعد مناسكي )کمتر از 50 درصد( پایین است، این در حالي است که این 
بُعد در میان نسل بزرگسال بسیار بیشتر است. نتایج تحقیق فرجی و کاظمی )1388( نیز مؤید این 
نكته است که برخی مناسک جمعی دینداری در بین نسل کنونی دارای روندی نزولی است. حال 
آنچه در این فضا اهمیت دارد این است که تربیت دینی کودکان در مدارس باید بیشتر از پیش 
مورد توجه قرار گیرد و همواره یكی از اولویت های اساسی نظام آموزشی باشد و متخصصان 
این حوزه با دقت و ژرف اندیشی خاصی به تدوین برنامه های درسی این حوزه مبادرت ورزند 
و برای اطمینان از کارکرد صحیح این برنامه ها، مدام آنها را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند 

و به تبع آن روش های نوینی را پیش روی نظام آموزشی قرار دهند.
در این راستا، برخي متخصصان برنامة درسی بر این باورند که می توان به نوعي یادگیري 
معتقد بود که آگاهانه نیست و فرد بدون اطـالع و آگـاهي خـود بـه ثبـت و ضـبط محرک ها 
اقدام می کند. این گونه یادگیري را که یادگیري پنهان نام دارد میتوان به شرح زیر تعریف 
کرد: »یادگیري ای که در عمل آشكار نیست، ولي خود را در عمل بعدي، ضمن یک فعالیت 
آشكار مي سازد. ازآنجاکه هرگونه یادگیري، آثار خود را در نگرش ها و رفتارهاي افراد نمایان 
مي سـازد، نقـش یـادگیري پنهـان در شكل گیري و حیات خارجي و ذهني فرد، اهمیت می یابد« 
)علینقی،185:1379(. لذا نگارندگان این مقاله بر این باورند که در کنار آموزش های رسمی و 
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ازپیش تعیین شده در نظام آموزشی، می توان از نوعی یادگیری بهره جست که از پیش تعیین شده 
نیست و دانش آموزان در مواجهه به آن، به طور غیرمستقیم مطالب بسیار زیادی را فرامی گیرند 
و تغییرات زیادی در باورها و نگرش های آنان ایجاد می شود. در این میان، صنعت سینما و فیلم 
یکي از فناوری هاي پیشرفته و مهم عصر حاضر است که نقش بسیار مهمي در ایجاد آگاهي از 
راه آموزش و یادگیري دارد )بابایی و همکاران،52:1393(. لذا ازآنجایی که کودكان به راحتی از 
محیط پیرامون خود تأثیر می پذیرند و تحت تأثیر محرك های مختلف، به خوبی رفتارهایی را به 
ذهن می سپارند و تکرار می کنند، پس توجه به محیط پیرامون آنها و عوامل مؤثر بر کم وکیف 
یادگیری آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آنان در هر سن تحت تأثیر محیط 
اثرپذیری در افراد خردسال به مراتب بیشتر است )بوشمن1 و  پیرامون خود هستند و این 
هیوزمن2001،2(. حال اگر در این دوران عوامل مؤثر بر یادگیری آنها هدفمند و تحت نظارت 
و کنترل باشد، بدیهی است که سایر ابعاد رشد را نیز با موفقیت طی خواهند کرد )غالمی و 

حمیدیان، 1391: 45(.
در این میان، تلویزیون در شکل گیری رفتار و نگرش کودكان دارای اهمیت بسیاری است. 
اگرچه همة رسانه ها ازجمله مطبوعات، رادیو، بازی های ویدئویی در زمینة تربیت کودكان نقش 
دارند، ولی تأثیر تلویزیون به دلیل برخوردار بودن از جنبه های شنیداری، دیداری و حرکتی از 
بقیه بیشتر است )شریف زاده،1391: 91(. آنچه دانش آموزان در تلویزیون می بینند می تواند 
الگویی برای رفتار، نگرش و شخصیت آنان باشد. دانش آموزان با تقلید از قهرمانان فیلم و 
همانندسازی، رفتارها، نگرش ها و ویژگی های شخصیتی آنها را می آموزند و به تدریج این 
الگو ها در آنها درونی و نهادینه می شود )داوودی،1390: 115(. نتایج برخی تحقیقات حاکی از 
آن است که دانش آموزان در مدرسه گاهی چیزهایی را می آموزند که اصاًل جزء برنامة درسی 
رسمی نیست و یا چیزی فراتر از محتوای برنامة درسی می آموزند و حتی برخی تحقیقات 
خاطرنشان می سازند که بعضاً اثرگذاری برنامة درسی پنهان به مراتب بیشتر از برنامه درسی 
قصدشده است. بنابراین باید از این فضا برای نیل به اهداف قصدشده در نظام آموزشی نهایت 
بهره را برد. بر این اساس، پرسش اصلی در این پژوهش این است که: آیا مشاهدة کارتون های 

مذهبی می تواند در دیندارای دانش آموزان پایة ششم ابتدایی تأثیر داشته باشد؟
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کارتون و یادگیری کودکان
از زمانی که اولین تصاویر متحرك در سال 1800 میالدی ساخته شدند، کارتون ها بخشی از تاریخ 
سینما به شمار می آیند. در کارتون به جای بازیگر واقعی از انیمیشن استفاده می شود و معموالً 
نیز به شکلی طنزآمیز برای کودكان در نظر گرفته می شود و این مسئله بر جذابیت آن می افزاید 
)تامپسون2010،1(. شاید بتوان دهة 1920 را دهة ورود جدی كارتون به تلویزیون دانست. به دلیل 
جذابیت این كارتون ها حتی فعالیت های جسمی كودکان نیز کمتر از قبل شده است. تماشای 
کارتون، نگرش و رفتار کودكان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ یعنی دوست داشتن یا نداشتن آنها، 
صحبت کردن و رفتار آنها با سایر کودكان، همگی تحت تأثیر کارتون های تلویزیونی است. حتی 
این مسئله بر آموزش زبان، خوردن و پوشیدن آنها نیز تأثیر می گذارد )علی2 و محمد3، 2013: 6(. 
علی و محمد )همان( در تحقیق خود که به بررسی تأثیر »شبکة تلویزیونی کارتون« بر رفتار کودكان 
پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که حتی فعالیت های کودكان در کالس درس نیز تحت تأثیر 
دیدن کارتون قرار می گیرند. کودكان تمایل پیدا خواهند کرد که هر آنچه از طریق مشاهدة کارتون 
فرامی گیرند، به نوعی در دنیای واقعی به معرض نمایش بگذارند )اولوسوال4 و کهیند2014،5(. لذا 
بر این اساس توانایی های شناختی کودكان تا حد زیادی تحت تأثیر این برنامه های تلویزیونی 
قرار دارند. البته سن کودک نیز عامل بسیار مهمی است که مشخص می کند تلویزیون چگونه بر 
کودكان تأثیر می گذارد. وارتال6 و راب7 )2007( خاطرنشان می کنند که قسمت اعظمی از یادگیری 
کودكان زیر دو سال از تعامالت با اطرافیان حاصل می شود و تلویزیون نقش چندانی در آن ندارد. 
البته نحوة اثرگذاری تلویزیون تحت تأثیر محتوایی است که آنها در معرض آن قرار می گیرند. 
بدیهی است کودكانی که برنامه های آموزشی مشاهده می کنند در قیاس با کودكانی که برنامه های 
خشن و یا صرفاً سرگرم کننده مشاهده می کنند، نمرات باالتری کسب می کنند،کتاب بیشتری 
مطالعه می کنند، ارزش بیشتری برای پیشرفت علمی قائل اند و خالقیت بیشتری نیز از خود بروز 

می دهند )دیل8 و توئل2011،9: 3(.
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تأثیر مشاهدة تلویزیون بر  نیز در مورد   تحقیقات زیادی در گذشته و در حال حاضر 
پیشرفت تحصیلی در حوزه هایی همچون زبان و مهارت های شناختی صورت گرفته است. 
البته نتایج برخی از تحقیقات حاکی از همبستگی منفی بین میزان تماشای تلویزیون و پیشرفت 
تحصیلی است )کامروزامان1، 53:2009(. تحقیقات دیگری نیز تأثیر این برنامه ها را بر یادگیری 
زبان )آندرسون2 و همکاران،2001(، رشد مهارت های شناختی و پیشرفت تحصیلی مثبت 
)2008( خاطرنشان  گاردن5  داده اند.  قرار  تأکید  مورد  اوچیکوشی4، 2005(  و  )رازل2001،3 
قرار  نامناسب  با محتوایی  به طور دائم در معرض کارتون هایی  اگر دانش آموزان  می کند که 
بگیرند، ممکن است به لحاظ اخالقی تحت تأثیر قرار گیرند. بورن6 و اکستراند7 )1982: 35( در 
کتاب خود تحت عنوان »روان شناسی«، در مورد تلویزیون و رشد کودكان چنین بیان می کنند: 
هیچ کس  اواخر  همین  تا  که  است  این  تلویزیون  مورد  در  چیزها  جالب ترین  از  »یکی 
متوجه تأثیر آن بر رشد افراد نبود. اگرچه مجوز ایستگاه های تلویزیونی توسط دولت مرکزی 
صادر می شود، اما نظارت اندكی بر محتوای برنامه ها وجود دارد. با توجه به اینکه 25 درصد 
برنامه های تلویزیون برای کودكان در نظر گرفته شده است و حدود 96 درصد مردم امریکا 
حداقل در منازل خود دارای یک دستگاه تلویزیون هستند و یک چهارم ساعات بیداری کودكان، 
صرف تماشای تلویزیون می شود، لذا جای تعجب نیست که رسانه به عنوان عامل فراگیر برای 

جامعه پذیری در نظر گرفته شود.«
نتایج تحقیقات زیادی حاکی از آن است که تغییرات زیادی در رفتارهای اجتماعی بینندگان 
برنامه های اجتماعی تلویزیون رخ داده است. در واقع نتایج بررسی های مجدد و فراتحلیل 
ادبیات این حوزه نشان می دهد که برنامه های اجتماعی تلویزیون همچون گسترش خشونت 
و... هم دارای اثرات منفی و هم اثرات مثبت هستند. اثرات برنامه های اجتماعی تلویزیون در 
حوزه هایی چون دوستی، تعامل مثبت، نوع دوستی، همکاری، خودکنترلی و کاهش رفتارهای 

کلیشه ای به اثبات رسیده است. 

1. Kamaruzaman
2. Anderson
3. Razel
4. Uchikoshi
5. Garden
6. Bourne
7. Ekstrand
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تلویزیون و آموزش دین
بهره گیري از تلویزیون طي چند دهة گذشــته، حرکتي رو به افزایش داشــته است و بهدلیل 
جایگاهي که این رسانه در زندگي مردم پیدا کرده است، نادیده گرفتن آن در ترویج دین، 
تلویزیون  تماشاي  اخیر،  دهه هاي  در  )موسی پور،1387(.  مي شود  محسوب  نابخردانه  کاري 
در ایران یکي از فعالیتهاي اساسي کودکان به شمار ميرود و برنامه هاي آن بخش وسیعي از 
اوقات فراغت این گروه سني را به خود اختصاص می دهد. به همین دلیل، دســتاندرکاران 
و عالقه مندان تربیت کودکان از این رســانة قدرتمند همچون وســیله اي براي دســتیابي به 
اهداف گوناگون استفاده کرده اند. یکي از مهم ترین هدف هایی که پس از انقالب اسالمي، مورد 
توجه ویژة مسئوالن رسانه ای کشور بوده است، مسئلة گسترش معنویت، تفکر دینی، ترویج و 
اشــاعة دینداری بر اساس دین اسالم بوده است )طهماسبی،1381(. در سی سال گذشته شاهد 
افزایش چشمگیر تحقیقات دربارة رسانه و آموزش مسائل دینی بوده ایم. حال مسئلة اساسی 
اینجاست که این دو چگونه می توانند با تعامل با همدیگر در راستای ارتقای سطح دینداری 
ادبیات تخصصی این حوزه حاکی از آن است که چهار  دانش آموزان گام بردارند؟ بررسی 

رویکرد اصلی برای مطالعة دین و رسانه و ارتباط این دو وجود دارد که عبارت اند از:
رویکرد مشابهت1

رسانه ها و دین از فرایندهای مشابهی برای برقراری ارتباط بین فرد و خدا استفاده می کنند. 
در این رویکرد دین را می توان به خودی خود به عنوان یک رسانه در نظر گرفت. برخی مواقع 
می توان دین را به عنوان کانالی بین فرد و خدا در نظر گرفت که متشکل از مجموعه ای از نهادها 
و اقدامات مانند مساجد، کلیساها، متون مقدس و واعظان است. همچون رسانه، دین نیز در 
راستای تفهیم جهان از نمادها، عالئم و داستان های متنوع استفاده می کند. شاید بدون این اقدامات 
و گفتمان های واسطه ای، دین در معرفی خود برای همگان چندان موفقیتی به دست نمی آورد 

)هوور2006،2(. 
رویکرد متمایز3

این رویکرد از اینجا نشئت می گیرد که ما دین و رسانه را دو حوزة کاماًل متفاوت در نظر 

1. Similarity
2. Hoover
3. Distinction
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بگیریم. افراد و برخی نهادهای مذهبی از ظهور و ازدحام رسانه ها به شدت نگران  هستند؛ 
چراکه رسانه را ابزاری منفی در نظر می گیرند و بر این باورند که رسانه ها با روش های اشتباه 
بعضاً موجبات انحراف دین را فراهم می سازند و اقتدار آنها را زیر سؤال می برند. نظریه ها و 
پژوهش های اجتماعی به افزایش چشمگیر رسانه ها در زندگی کنونی به عنوان عامل مدرنیته 

اشاره می  کنند و بر این باورند که رسانه ها تجارب مذهبی افراد را تغییر می دهند.
رویکرد همگرایی1

در این رویکرد دین به طور کامل به یک تجربة رسانه ای تبدیل می شود. افزایش حضور انواع 
رسانه ها در زندگی روزانة ما و در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به معرفی مفهوم جدیدی 
در علوم اجتماعی تحت عنوان رسانه  ای شدن2 منجر شده است. این مفهوم از رهگذر مطالعات 
صورت گرفته در حوزة دین و رسانه توسط هاروارد3 )2008( معرفی شد. او مدعی شد که به چهار 

دلیل نمی توان دین و رسانه را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار داد که عبارت اند از:
• برای بسیاری از افراد در جوامع غربی، رسانه ها به منبع اولیة ایده ها و عقاید مذهبی تبدیل 

شده اند )پول2002،4(.
• رسانه ها به منبع اولیة تصورات و انگاره های مذهبی تبدیل شده اند )پلیت2003،5(.

• بسیاری از کارکردهای اجتماعی دین به ویژه هنگامی که بر آداب و رسوم و ساخت جامعه 
تمرکز می شود، توسط رسانه ها اتخاذ می شود )مارتین6 و باربرو1997،7(.

• خود نهادهای مذهبی فعالیت ها و اقدامات خود را با اصول رسانه ها منطبق ساخته اند؛ 
یعنی فعالیت ها و اقدامات خود را به شکلی عرضه می کنند که برای رسانه ها و مخاطبانی که 
با رسانه ها زندگی می کنند، جذاب باشد )هورسفیلد8، 2004(. در این راستا هوور )2012( 
خاطرنشان می کند که دین و رسانه نمی توانند دو حوزة مجزا از هم محسوب شوند، بلکه این 

دو به شدت می توانند با همدیگر هم پوشانی داشته باشند.

1. convergence
2. mediatisation
3. Harvard
4. Poole
5. Plate
6. Martin
7. Barbero
8. Horsfield
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رویکرد مفصل بندی1
این عبارت به فرایندهای ایجاد و قطع ارتباط اشاره دارد. این عبارت همچنین به روشی كه 
افراد برای رسیدن به مقاصد خود به اشکال و شیوه های فرهنگی اختصاص می دهند نیز گفته 
می شود. روشی که دین و رسانه با هم ارتباط پیدا می کنند، روش ثابت و پیش بینی پذیری نیست 
و به استفاده های مخاطبان و تفسیرهای آنان بستگی دارد. به هرحال نقطة آغاز هرگونه بررسی و 
تحقیقی در مورد ارتباط رسانه و دین، باید خود افراد باشند و اینکه آیا آنها یک رسانه یا برنامة 
خاص را جدای از تجارب دینی خود تجربه می کنند یا در تفسیر آن برنامه، پیشینة مذهبی خود 
را نیز دخالت می دهند. اگرچه این رویکرد تا حد زیادی با رویکردهای قبلی متفاوت است، اما 
احتمال تجربی شباهت بین رسانه و تجربة دینی و همچنین تمایز و جدایی بین رسانه و دین 

را مورد تأیید قرار می دهد )هوور،2006(.

چارچوب نظری
پای  نشستن  و  درس  در کالس های  مستقیم  یادگیری  به جز  انسان ها  اینکه  به  اعتقاد  شاید 
صحبت های معلمان، می توانند از طریق دیگری همچون مشاهده نیز بیاموزند، به یونان باستان 
و اندیشه های فیلسوفانی همچون افالطون و ارسطو بازمی گردد. به باور آنان فرایند یادگیری 
عبارت بود از انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به دانش آموزان به این منظور 
که ویژگی های این سرمشق ها مورد مشاهده و تقلید قرار گیرند. در دهه های اخیر نیز افراد 
دیگری دربارة این موضوع به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. مورگان2 )1896(، بالدوین3 )1906( 
و مک دوگال4 )1908( اعالم داشتند که انسان ها و حیوانات به مشاهده و تقلید از رفتارهایی 
که توسط دیگران انجام می شوند، گرایش دارند. یافته های میلر5 و داُلرد6 )1941( حاکی از آن 
است که مشاهده و تقلید از رفتار دیگران می تواند به صورت عادت درآید. از نظر آنان یادگیری 

از طریق تقلید، حاصل مشاهده، پاسخ دهی آشکار و تقویت است.
آلبرت بندورا7 )1986( نیز یکی از افرادی است که در حوزة روان شناسی یادگیری مطالعات 

1. Articulation
2. Morgan
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4. Macdougal
5. Miller
6. Dollard
7. Albert Bandura
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عمیقی را انجام داده است. نظریة یادگیری مشاهده ای او تحول عظیمی در این حوزه به وجود 
آورد. بنابراین می توان اذعان داشت که در بعد تعلیم و تربیت، مبانی نظری یادگیری از طریق 
تلویزیون بیشتر به نظریة یادگیری مشاهده ای وی برمی گردد. به عقیدة بندورا، یادگیرنده باید  
عالوه بر توجه و عالقه،  توانایی تقلید و الگوبرداری را نیز دارا باشد. وی با انتقاد از برخی 
جنبه های نظریة رفتارگرایی، تالش کرد تا در نظریة خود تلفیقی از رفتارگرایی و شناخت گرایی 
را مورد توجه قرار دهد و بر اهمیت عوامل بیرونی و درونی در شکل دهی به رفتار تأکید نمود. 
یکی از آزمایشات مشهور او »عروسک بوبو« است. او در این آزمایش ، به کودکان فیلمی را 
نشان می داد که مربی مهد کودک، در حال کتک زدن عروسکی به نام بوبو بود. پس از تماشای 
فیلم، کودكان در ضمن بازی خود، مدام این عروسک را کتک می زدند. وی به این ترتیب نظریة 
»یادگیری مشاهده ای« خود را مطرح کرد و گفت که این شیوة یادگیری، یکی از مؤثرترین و 
فراگیرترین روش های یادگیری رفتاری است که به ویژه از طریق رسانه هایی چون تلویزیون و 

سینما شکل می گیرند.
بر این اساس، نظریة یادگیری اجتماعی یا یادگیری مشاهده ای معتقد است که فرد از طریق 
مطالعه و مشاهدة نمونه های رسانه ای، رفتارهای مناسب را فرامی گیرد، یعنی در واقع می فهمد 
کدام دسته از رفتارها پاداش می گیرند و کدام یک به کیفر منجر می شوند. از این طریق، مخاطبان 
به تقلید و الگوبرداری از نمونه های رسانه ای گرایش پیدا می کنند. بنابراین نظریة یادگیری 
اجتماعی در مورد اثر جامعه پذیری رسانه ها و نیز اقتباس الگوهای متعدد رفتار توسط مخاطبان، 
کاربرد دارد. نقش جامعه پذیری رسانه ها به این معناست که رسانه ها ارزش ها و هنجارهای 
مقبول و جاافتادة اجتماعی را از رهگذر پاداش و تنبیه نمادین برای انواع متفاوت رفتار، به 
مردم یاد می دهند. جامعه پذیری فرایندی است که طی آن فرد می آموزد تا عضو یک جامعه و 
فرهنگ خاص شود و به این ترتیب به موجودی واقعاً اجتماعی و فرهنگی بدل شود. به عبارتی، 
جامعه پذیری فرایند توسعة احساس پیوستگی فرد با جهان بزرگ تر اجتماعی از طریق یادگیری 
در کنار  باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است. رسانه ها  و درونی سازِی ارزش ها، 
دیگر نهادهای جامعه پذیری مانند خانواده و مدرسه، مهم ترین نهاد جامعه پذیری در جهان 

رسانه ای شدة امروز هستند )مهدی زاده،1389(.
اما در بعد علوم ارتباطات نیز افراد مختلفی دربارة اهمیت رسانه ها و نقش آن در پیشرفت 
انسان ها نظریه پردازی کرده اند و نظریه های آنان می تواند مبنایی برای یادگیری از طریق تلویزیون 
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محسوب شود. برای نمونه، اینیس1 )1951( و مک لوهان2 )1964( رسانه هاي ارتباطي را به مثابه 
عصارة تمدن در نظر می گیرند و هر دو معتقدند که تاریخ توسط رسانه هاي غالب در هر عصر 
و زماني هدایت مي شود. اینیس معتقد است که رسانه هاي ارتباطي در واقع ابزار توسعة ذهن 
انسان هستند )به نقل از لیتل جان، 1384: 730(. مک لوهان )1968( در زمینة اهمیت وسایل 
ارتباطي، آنها را تنها وسیلة انتقال محض پیام نمي داند، بلکه وسایل ارتباطي مظهر و پیام یک 
عصر است که با آن دنیایي دیگر و انسان هایي دیگر پدید مي آیند. مک لوهان در تأیید این نظر 
خود تا بدان جا پیش مي رود که معتقد است محتواي واحد در هریک از وسایل ارتباط جمعي 

مي تواند اثري متمایز بر جاي گذارد )ساروخاني، 1377(.
بنابراین رسانه های جمعی به عنوان یکی ازعوامل جامعه پذیری، در کنارخانواده، محیط 
آموزشی و دوستان نقش مهمی در رشد و تربیت جنبه های گوناگون زندگی کودك ایفا می کنند. 
رسانه ها از نخستین سال های کودکی با انسان همراه می شوند چنان که بر اساس پژوهش های 
صورت گرفته، نوزادان نیز حدود نیم ساعت درشبانه روز تلویزیون تماشا می کنند )سعید و 
فراهانی، 1391: 40(. تحقیقات انجام شده در تهران نیز حاکي از آن است که بیشتر تماشا کنندگان 
تلویزیون، کودکان زیر پانزده سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از پانزده 
سال هستند )مظفری و محمدی صادق،1389(. سیلبرمن3 )1971( در کتاب خود تحت عنوان 
»بحران در کالس درس« اشاره می کند که دانش آموزان از تلویزیون، بیشتر از کالس درس 
می آموزند. مک لوهان )1968( نیز معتقد است که زمانی که کودك وارد مدرسة ابتدایی می شود 
به اندازة پنج سال از تلویزیون آموزش دیده است. باران4 و دیویس5 )200:2009( استدالل 
می کنند که رسانه به یک ابزار اصلی تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از ما خیلی از 
جنبه های دنیای پیرامون خودمان را از آن یاد گرفته ایم. حتی زمانی که ما به طور مستقیم برخی 
مفاهیم و ایده ها را از تلویزیون یاد نگیریم، به طور غیرمستقیم آنها را از افرادی که از تلویزیون 
یاد گرفته اند، یاد می گیریم. لذا امروزه به دالیل زیر دیدگاه دربارة تلویزیون تغییر کرده است و 

از آن به عنوان ابزاری آموزشی یاد می شود:

1. Annis
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3. Silberman
4. Baran
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• وجود برنامه های آموزشی مناسب موجبات این تغییر دیدگاه را فراهم ساخته است. 
• تلویزیون ابزاری قابل دسترس برای همگان است. 

• توسعة فناوری های دیداری جدید مانند ضبط تصویر و برگشت به عقب، شرایطی را به 
وجود آورده است که تلویزیون جذاب تر شود و مخاطبان آن نیز کنترل و تسلط بیشتری بر آن 

داشته باشند.

روش پژوهش
در این تحقیق با توجه به هدف و ماهیت تحقیق از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون 
و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق، همة دانش آموزان 
دختر پایة ششم ابتدایی را که در مدارس غیردولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 93-94 
مشغول به تحصیل بودند، در بر می گیرد که بر اساس اطالعات دریافتی از ادارة آموزش و 
پرورش، مجموعاً سه مدرسة ابتدایی غیردولتی دخترانه در شهر میاندوآب وجود داشت. روش 
نمونه گیری در این تحقیق با توجه به لزوم اجرای پژوهش در کالس درس واقعی، نمونه گیری 
تصادفی بود. لذا از بین سه مدرسة ابتدایی دخترانة شهرستان میاندوآب یک کالس پانزده نفری 
به صورت تصادفی برای گروه آزمایش و یک کالس پانزده نفری هم به صورت تصادفی برای 
گروه کنترل که از بسیاری جهات )همچون سطح علمی، موقعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده( 
پرسش نامة سنجش  پژوهش  این  در  داده ها  ابزار جمع آوری  انتخاب شدند.  بودند،  یکسان 
دینداری خدایاری فرد )1388( بود. این پرسش نامه شامل سه بُعد باور دینی، عواطف دینی 
و التزام و عمل به وظایف دینی است. این مدل بر اساس الگوی دینداری متشکل از سه بعد 
باور دینی، عواطف دینی و رفتار دینی است. میزان آلفای کرونباخ در مؤلفة باور دینی، 0/95، 
عواطف دینی 0/78 و در التزام و عمل به وظایف دینی 0/94 است. باید یادآوری شودکه قبل 
از انجام هرگونه اقدامی، سنجش دینداری در هر دو گروه از طریق پرسش نامه انجام شد. پس 
از گذشت دو هفته، در گروه آزمایش مداخالت الزم )پخش کارتون های مذهبی( در طی یازده 
هفته صورت گرفت و درکالس دیگر )گروه گواه( هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. در 
نهایت پس از گذشت سه ماه مجدداً پرسش نامة سنجش دینداری در هر دو گروه توزیع شد 
و نتایج آن تحلیل و مورد مقایسه قرار گرفت. متغیر مستقل در این پژوهش، بستة آموزشی 
کارتون های مذهبی بود. در شروع پژوهش، ابتدا با بررسی کارتون های مذهبی ایرانی تعداد 
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هشت کارتون با موضوعات مذهبی و محوریت نماز، راستگویی و احترام به دیگران، دعا و 
شکرگزاری و با هدف گیری مخاطب کودک و با درجة کیفی الف و زمان تقریبی پنج تا سی 
دقیقه، کارتون های مذهبی مناسب گروه سنی کودکان )پایة ششم ابتدایی( انتخاب شدند. در 

ادامه به مشخصات هرکدام از این کارتون ها اشاره می شود: 
1. نگاه هفت: با موضوع »فرشتگان الهی« به مدت هشت دقیقه، و با محوریت خوش رفتاری 

با حیوانات، اعتقاد به وجود فرشتگان الهی، حالل بودن غذاها و شکرگزاری از خدا به خاطر 
نعمت ها، کنترل خشم در صورت عصبانی شدن و چشم پوشی از خطای دیگران.

2. انیمیشن نماز: با موضوع »سن تکلیف و خواندن نماز« به مدت پنج دقیقه، و با محوریت 

واجب بودن نماز و روزه و خواندن نماز اول وقت.
3. هدیة آسمانی: با موضوع »انیمیشن امام رضا)ع(« به مدت ده دقیقه، و به کارگردانی علیرضا 

فرمانی. با محوریت زیارت حضرت امام رضا، عمل به دستورهای خدا، شکرگزاری و توکل 
به خدا و خوش رفتاری با دیگران.

4. هدیة آسمانی: با موضوع »هدیه« به مدت پانزده دقیقه، به کارگردانی علیرضا فرمانی با 

محوریت توکل به خدا، ارزش خواندن قرآن، احترام به معلمان و ارزش معلم قرآن.
5. بچه مسلمان: با موضوع »توحید« به مدت سیزده دقیقه، به کارگردانی جالل رحیمی و با 

محوریت یگانگی خدا، خالق دنیا، در دست بودن امور زندگی در دست خدا و شکرگزاری 
به خاطر نعمت هایی که به ما عطا کرده است.

6. بچه مسلمان: با موضوع »نبوت« به مدت سیزده دقیقه، به کارگردانی جالل رحیمی و با 

محوریت پیامبران به عنوان هدایت کنندگان انسان به سوی خدا.
7. بچه مسلمان: با موضوع »معاد« به مدت یازده دقیقه، به کارگردانی جالل رحیمی و با 

محوریت وجود روز قیامت، پاداش خوبی ها و مجازات به خاطر بدی ها.
8. داستان پدر مهربان: با موضوع »انیمیشن داستانی مرتبط با امام زمان)ع(« به مدت سی دقیقه 

و با محوریت محبت امام زمان، یاری خواستن از امام زمان )ع( و کمک به نیازمندان.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
در این پژوهش، تعریف خدایاری )1388( از دینداری اختیار شده است. از نظر وی دینداری 
عبارت است از برخورداري از شناخت و باور به پروردگار یکتا، انبیا، آخرت و احکام الهي 
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و داشتن عواطف نسبت به خدا، اولیـا و بنـدگان خدا و التزام و عمل به وظایف دینی برای 
تقریب به خدا )خدایاری،14:1388(. با دقت در تعریف دینداری مشخص می شود که این 
مفهوم بر سه بعد شناخت و باور دینی، عواطف دینی و التزام و عمل به وظایف دینی تمرکز 
کرده است. بر این اساس این سه بعد در این تحقیق نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. 

در زیر به تعاریف نظری و عملیاتی این ابعاد پرداخته شده است:
الف( بعد شناخت و باور دینی

شناخت به معنای دانش اصول دین یعنی یقین به خدا، آخرت، پیامبران و آگاهی از فروع 
دین است. باور نیز به معنای پذیرش، اقرار و تصدیق قلبی به اصول و شرایع دین است. 
باورها اغلب محوری ترین بعد دینداری محسوب می شوند و مذهبی بودن او را تعیین می  کنند 
)خدایاری،15:1388(. در واقع باور دینی می تواند زیرمؤلفه هایی زیر را در بر گیرد: پذیرش 
خداوند و صفات او، پذیرش انبیا، پذیرش زندگي اخروي یعني معاد و بهشت و جهنم، پذیرش 
کتاب هاي آسماني و پذیرش مالئکه. باید یادآوری کنیم که سؤاالت 1- 15 این پرسش نامه بعد 

شناخت و باور دینی دانش آموزان را اندازه گیری می کرد.
ب( بعد عواطف دینی

عواطف دینی شامل کلیة احساسات و عواطف مثبت و منفی است. عواطف مثبت در راستای 
شناخت و پذیرش قلبی پروردگار یکتا، انبیا و اولیا، مؤمنان و تمامی دینداران، احکام دین، 
جهان هستی، و جهان پس از مرگ در فرد دیندار به وجود می آید و عواطف منفی تحت تأثیر 
محبت به خدا و دین خدا، نسبت به دشمنان دین الهی و پیامبران و اولیای آن مطرح می شود. 

این عواطف عبارت اند از:
1. عواطف مثبت )حب(: شامل احساس دوستي، تعلق خاطر و دلبستگي قلبي به خدا، 

خود، دیگران و جهان هستي. 
2. عواطف منفي )بغض(: عواطف منفي عبارت اند از احساس دشمني یا کراهت به کساني 
که دشمن راه خدا، پیامبران و اولیاي دین اند. بنابراین این بعد از مؤلفه های زیر تشکیل شده است:

• عواطف منفي به دشمنان خدا 
• عواطف منفي به دشمنان انبیا و اولیاي خدا )خدایاری،16:1388(. نیازمند یادآوری است 

که سؤاالت 16- 25 نیز بعد عواطف دینی دانش آموزان را اندازه گیری می کرد. 
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ج( بعد التزام و عمل به وظایف دینی

التزام به وظایف دینی، یعنی فرد دیندار در پی به وجود آمدن معرفت و احساس عاطفی به 
پروردگار، انبیا و اولیای دین، انجام تکالیف و احکام دینی را در حیطة شخصی، اجتماعی و 
اقتصادی بر خود واجب بداند و به آنها عمل کند. این مؤلفه از دو مؤلفة عمدة عبادت و اخالق 

تشکیل شده است:
عبادت: منظور از عبادت، کلیة اعمالي است که در محدودة رابطة انسان با خود و خداي خود 

مطرح مي شود و فرد بر حسب معارف و شرایع دیني، خود را موظف به انجام آنها می داند.
اخالق: اخالق عبارت است از کلیة اعمال و کارکردهاي اجتماعي که فرد دیندار بر اساس 

شرایع اسالم ملزم به رعایت آنهاست )خدایاری فرد و همکاران، 1388: 16-20(. در نهایت 
سؤاالت 26- 53 نیز بعد التزام و عمل به وظایف دینی دانش آموزان را مورد ارزشیابی قرار می داد.

یافته ها
در این تحقیق تحلیل های آماری حول محور این فرضیه شکل گرفت که: دیدن کارتون های 
با  این فرضیه  دارد. برای آزمون  تأثیر  ابتدایی  دختر ششم  دینداری دانش آموزان  مذهبی در 
توجه به متغیر وابستة دینداری و سه مؤلفة آن )باورهاي دینی، عواطف دینی و رفتار دینی( و 
به کارگیری پیش آزمون قبل از مداخله، از مدل آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. 

بدین منظور ابتدا مفروضه  های این مدل بررسی و از رعایت آنها اطمینان حاصل شد. 

جدول شمارة 1. مقایسة میانگین دینداري در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از پخش کارتون هاي مذهبي

بعد از مداخله قبل از مداخله
گروه متغیر

میانگین و انحراف معیار میانگین و انحراف معیار

0/49 ± 3/60 063/ ± 3/51 گروه کنترل
باور دیني

0/39 ± 4/15 0/60  ± 3/84 گروه آزمایش

0/78 ± 2/80 0/81 ±2/89 گروه کنترل
عواطف دیني

0/37 ±4/14 0/73 ± 3/37 گروه آزمایش

0/55 ± 2/67 0/61 ± 2/74 گروه کنترل
رفتار دیني

0/33 ±3/87 0/70 ± 3/12 گروه آزمایش
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در جدول باال آماره های توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخلة پژوهشگر 
به تفکیک هریک از سه بعد دینداری آمده است. همان گونه که مشاهده می شود میانگین های گروه 
آزمایش در هریک از ابعاد دینداری، بعد از مداخلة پژوهشگر یعنی نمایش کارتون های منتخب، 

تغییر چشمگیری داشته است، درحالی که این وضعیت در گروه کنترل مشاهده نمی شود.

   جدول شمارة 2. تجزیه وتحلیل کوواریانس چندمتغیره

اثر
بزرگ ترین ریشه 

Roy
F درجة آزادی

بین گروهی
درجة آزادی 

خطا
سطح 
معناداری

توان 
آزمون

0/4113/1531230/0440/291باور دینی

0/0440/3351230/8000/042عواطف دینی

0/2782/1341230/1240/218رفتار دینی

3/52327/0131230/0000/779گروه

همان طور که در جدول مشاهده می  شود بزرگ ترین ریشه Roy برای یک متغیر وابسته در 
پیش آزمون معنادار است، همچنین اختالف بین دو گروه پس از کنترل اثر پیش آزمون نیز معنادار 
شده است )p>0/05(. بنابراین می  توان نتیجه گرفت که بین دو گروه در ترکیب خطی متغیرهای 
وابسته )باورهاي مذهبي، رفتار مذهبي، عواطف مذهبي( تفاوت معناداری وجود دارد. برای 
تعیین اختالف بین گروه ها در تک تک متغیرهای وابسته از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده 

شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول شمارة 3. نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس برای تک تک متغیرهای وابسته

منبع 
پراش

متغیرهای 
وابسته

مجموع 
مجذورات

درجة 
آزادی

میانگین مجموع 
مجذورات

F سطح
معناداری

توان 
آزمون

بین 
گروهی

باور دینی
عواطف دینی
رفتار دینی

2/370
12/150
9/266

1
1
1

2/370
12/150
9/266

12/352
46/091
39/580

0/002
0/000
0/000

0/331
0/648
0/613

درون 
گروهی

باور دینی
عواطف دینی
رفتار دینی

4/797
6/590
5/853

25
25
25

0/192
0/264
0/234

کل
باور دینی

عواطف دینی
رفتار دینی

458/929
385/230
338/765

30
30
30

)p>0/05(
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همان طور که در جدول فوق مشاهده می  شود از بین سه متغیر وابسته همة متغیرها بین سه 
گروه تفاوت معناداری دارند. به عبارت دیگر، مداخله در متغیر مستقل بیشترین تأثیر را بر همة 

متغیرهای وابسته بر جای گذاشته است.

بحث و نتیجه گیری
توسط  مذهبی  کارتون های  دیدن  که  کرد  ادعا  می توان  پژوهش،  این  یافته های  اساس  بر 
دانش آموزان می تواند در دینداری آنان تأثیرگذار باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که 
دانش آموزان با دیدن کارتون های منتخب در این تحقیق در هر سه مؤلفة دینداری یعنی باور 
دینی، عواطف دینی و رفتار دینی تغییر معناداری پیدا کردند. بنابراین دین و رسانه به ویژه 
تلویزیون با یکدیگر ناسازگاری ندارند و می توانند با تعامل با یکدیگر زمینة بروز تغییرات مثبتی 
در دانش و رفتار دینی کودکان به وجود آورند. بر این اساس است که در سراسر دنیا شبکه های 

تلویزیونی مختلفی در این راستا گام برمی دارند. 
در تبیین یافته های این تحقیق می توان استدالل کرد كه دانش آموزان با آنچه در این برنامه ها 
می بینند و می شنوند، ارتباط برقرار می کنند و در واقع به نوعی با شخصیت های آن برنامه ها 
مخاطبان  اجتماعی  دنیای  در  تلویزیونی  برنامه های  شکل  بدین  و  می کنند  هم ذات پنداری 
مشارکت می  کنند و در طیف وسیعی از گفتمان  ها حضور می  یابند و در معرض تأویل  های 
پیاپی آنان قرار می  گیرند. کودکان چیزی را که مشاهده می کنند، به ذهن می سپارند و به تفسیر 
رفتارهای شخصیت های مورد عالقة خود در فیلم ها و کارتون ها می پردازند و در نهایت تالش 
می کنند تا از گویش، نگرش و رفتار آنها تقلید و الگوبرداری کنند. البته باید توجه داشت که 
این الگوبرداری فقط یک تقلید صرف نیست، بلکه قسمت اعظمی از حوزة شناختی دانش آموز 
نیز در این فرایند درگیر است و به ایفای نقش می پردازد. به عبارت بهتر، این الگوبرداری دارای 
پشتوانه ای رفتاری- شناختی است؛ همان گونه که بندورا در نظریة خود به آن اشاره کرده است. 
اینیس )1951( هم در این خصوص تأکید می کند که رسانه ها ابزاری هستند که در نهایت به 
توسعة ذهن انسان منجر می شوند. اولوسوال وکهیند )2014( نیز اشاره می کنند که وقتی کودکان 
کارتون تماشا می کنند، به تقلید از رفتارهای شخصیت های کارتون ها در دنیای واقعی به شدت 
گرایش پیدا می کنند؛ لذا زمانی که کودکان مشغول تماشای تلویزیون هستند، نوعی فرایند 
یادگیری در حال اجراست. در حالت کلی برنامه های تلویزیون بسیار پیچیده تر از ظاهرشان 
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هستند؛ یعنی می توان گفت سطوح مختلفی از معنا در برنامه های تلویزیون نهفته است. این 
بدان معنی است که هنگامی که کودکان مشغول تماشای تلویزیون هستند ممکن است اتفاقات 
متنوع و مختلفی صورت گیرد و این امر به نوبة خود نگرش و رفتار دانش آموزان را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
نتایج تحقیقات فراسر1 و همکاران )2004( حاکی از آن است که تلویزیون می تواند به عنوان 
منبع دانش و الگویی جهت دهنده، زمینة بروز فعالیت های مطلوب را ایجاد کند. نتایج سایر 
تحقیقات صورت گرفته در حوزة تلویزیون و اثرات آن  نیز مؤید این نکته است که این متغیر 
و  مورگان  گربنر،  )گربنر،1986؛  دارد  بسزایی  تأثیر  افراد  ارزش های  و  باورها  نگرش ها،  در 
سینورلی،1980؛ سینورلی، گراس و مورگان،1982(. اَنیس2 و همکاران )2012( به بررسی میزان 
باورهای مکتب هندویی در کارتون های پاکستانی پرداخته  اند. نتایج تحقیق آنان نشان می  دهد که 
کودکان سریعاً یاد می  گیرند و آنها دقیقاً چیزهایی را که در کارتون ها می  بینند، تکرار می کنند. 
کوهی و همکاران )1393( در تحقیقی به بررسی تأثیر رسانه  های داخلی و خارجی بر میزان 
پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان 15-65 سالة شهر تبریز پرداختند. نتایج تحقیق 
نشان می دهد که به لحاظ جنسیت، زنان بیش از مردان و به لحاظ تحصیالت، بی سوادان و 
دیپلم ها دارای باالترین و لیسانس  ها از کمترین میزان پایبندی به سبک زندگی دینی برخوردارند. 
رضوی و همکاران )1392( در تحقیقی به بررسی تأثیر تماشای انیمیشن  های مذهبی ایرانی 
بر رفتار دینی نوجوانان پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می  دهد که به طورکلی، 
تماشای انیمیشن های مذهبی، رفتار دینی گروه مخاطب را تقویت کرده است و همچنین، 

جنسیت و پیشینة دینداری نوجوانان نیز در این تأثیر نقش داشته است. 
بنا بر آنچه تاکنون به آن پرداخته شد می توان اذعان کرد که نتایج تحقیق حاضر با اغب 
تحقیقات مذکور هم خوانی دارد. لذا نکتة مسلم این است که نظام های آموزشی نمی توانند 
برای ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان جزیره ای عمل کنند و ارتباط خود را با سایر نهادهای 
موجود در جامعه قطع نمایند. توجه به این واقعیت که مطالبی که دانش آموزان در مدرسه 
می آموزند می تواند توسط جامعه و نهادهای موجود در آن همچون رسانه های دیداری و... 
از مسائل و  بسیاری  قرار گیرند، می تواند راهگشای  منفی تحت الشعاع  یا  مثبت  جهت  در 

1. Fraser
2. Anis
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باید ترتیبی اتخاذ شود که بین نظام آموزشی و  تصمیم گیری های کالن آموزشی باشد. لذا 
رسانه ها هماهنگی الزم به وجود آید و این دو از ظرفیت های یکدیگر نهایت بهره را کسب 
این صورت است که نظام آموزشی می تواند در راستای تحقق اهداف خود  تنها در  کنند. 

موفقیت های چشمگیری به دست آورد.
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Abstract
The purpose of this research is to study the impact of religious cartoons on religiosity 
of female six-grade students. This study is a quasi-experimental with pre-test, post-
test and control group. The statistical population was primary school’s sixth grade 
female students of Miyandoab city who were studying in non-public schools. 
By random sampling, a class of 15 people as experimental group and a class of 
15 people as a control group were selected. Before performing any intervention, 
religiosity questionnaire was used in both groups. Then, after two weeks in 
experimental group, interventions (religious cartoons) were performed during 11 
weeks and in the other class (control group) no intervention was done. Finally, after 
three months religiosity questionnaire was used again in both groups and the results 
were analyzed using MANCOVA. The results showed that religious cartoons could 
have significant impact on religiosity of students in experimental group.
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