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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مشاهدة کارتونهای مذهبی در دینداری دانشآموزان دختر پایة

ششم ابتدایی صورت گرفته است .روش مورد استفاده شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون

با گروه کنترل است .جامعة آماری شامل دانشآموزان دختر پایة ششم ابتدایی است که در مدارس
غیردولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی  93-94مشغول به تحصیل هستند .با روش نمونهگیری

تصادفی پانزده نفر برای گروه آزمایش و پانزده نفر هم برای گروه کنترل انتخاب شدند .قبل از

انجام هرگونه مداخلهای ،سنجش دینداری در هر دو گروه از طریق پرسشنامه انجام شد .پس از

گذشت دو هفته ،در گروه آزمایش مداخالت الزم (پخش کارتونهای مذهبی) در طی یازده هفته
صورت گرفت و در کالس دیگر (گروه گواه) هیچگونه مداخلهای صورت نگرفت .در نهایت،
پس از گذشت سه ماه مجددا ً از طریق پرسشنامة سنجش دینداری در هر دو گروه انجام شد و
نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصله حاکی از
آن است که کارتونهای مذهبی توانستهاند تغییرات معناداری را در دینداری دانشآموزان گروه

آزمایش ایجاد کنند.
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مقدمه

مفهوم دینداری از موضوعات قابلتوجهی است که اهمیت آن را میتوان از کثرت تالشهایی
که در سالهای اخیر برای ساخت و بهکارگیری شاخصهای دینداری انجام شده است،
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 جانشين خدا ،خالفت الهی بر روي
زمين را عهدهدار است .براي كسب اين مقام بايد از دوران کودکی اقدامهاي الزم را به عمل
آورد تا كودك آمادگي پذيرش تكاليف الهی را داشته باشد .غزالي معتقد است« :تربيت ديني

بايد از سنين پايين آغاز شود؛ زيرا در اين سن كودك بدون طلب دليل و برهان،آمادة پذيرش
عقايد ديني است .از طرف ديگر ،نهادينه كردن معاني ديني با تلقين و تقليد آغاز ميشود و

سپس با توجه به مراحل گوناگون رشد ،دستورات مناسب هر مرحله بهتدريج عرضه ميشود

و در پايان به پديد آمدن باورهاي عميق و محكم در ذهن انسان و در نهایت به دینداری وی
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ميانجامد (به نقل از ملکی و همکاران.)1390،
بررسی سؤاالتی همچون؛ در عصر حاضر ،دین چیست؟ چه شخصی دیندار است و كدام
فاقد دین؟ همگی نیازمند مطالعه دقیقاند .در فرهنگ لغت وبستر ،دینداری کیفیت دیندار بودن،
احساس دینی ،نگرش مذهبی داشتن تعریف شده است .پیرس 1و لیتل( 2به نقل از واندایک 3و
الیاس )2007 ،4دینداری را تعهد فرد به دین ،ایمان به آن و آموزههایش میدانند و بیان میکنند
که این اعتقاد در نگرشها و رفتار فرد نیز باید منعکس شود .اینگبرستون )2002( 5نیز دینداری
را وفاداری به یک نظاموارة خاص دینی (اعتقادی) و عبادی ،تبعیت از یک مجموعهآموزة
مذهبی و مقدس و عضویت در یک گروه که اعضای آن دارای باورهای مشابه دربارة خدا
هستند ،میدانند .اما شاید تعریف زیر که همسو با مؤلفههای دینداری در این تحقیق است بتواند
بیشتر راهگشا باشد :دینداری عبارت است از ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﻜﺘﺎ،
انبیا ،آﺧﺮت و اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ و داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،اوﻟﻴـﺎ و ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺧﺪا و اﻟﺘﺰام و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دینی برای تقریب به خدا (خدایاری.)14:1388،

در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی دربارة وضعیت دین و دینداری در کشور مطرح بوده
1. Pearce
2. litle
3. Van dyke
4. Elias
5. Engebreston

است .عدهای معتقدند که نسل کنونی در قیاس با نسلهای گذشته به لحاظ رعایت دین و ابعاد

مختلف آن تنزل شدیدی داشته است و عدهای دیگر بر این باورند که تفاوت چندانی در کیفیت
دینداری نسلهای مختلف وجود نداشته است .در این راستا ،طالبان ( )1394معتقد است که در

طی چهار دهة اخیر ،دینداری مردم در بُعد عاطفی و احساس دینی ،متوسط روبهباال ،اما در بُعد
ِ
متوسط روبهپایین است .برای مثال ،در بعد رفتارهای مذهبی ،شاخص نماز
اعمال و رفتار دینی،
خواندن از سال  1353تا  1388با شیب مالیمی کاهش پیدا کرده است .نتایج تحقیق کالنتری و
کالنتری ( )1391که به بررسی دینداری در بین نسلهای مختلف در ایران پرداخته بود ،نشان داد
که افراد بیشتری به ارزشهایي که مربوط به اصول دین است اعتقاد داشتهاند و در مقابل افراد

کمتری به احكام و رعایت آداب و مناسک دیني معتقد بودند .در بررسي تطبیقي میزان دینداری

در بین نسلهای 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 ( )1388نشان داد که نمرات
دينداري نسل جوان در بعد مناسکي (کمتر از  50درصد) پايين است ،اين در حالي است که اين

بُعد در ميان نسل بزرگسال بسيار بيشتر است .نتایج تحقیق فرجی و کاظمی ( )1388نیز مؤید این
نکته 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 یکی از اولویتهای اساسی نظام آموزشی باشد و متخصصان

این حوزه با دقت و ژرفاندیشی خاصی به تدوین برنامههای درسی این حوزه مبادرت ورزند

و برای اطمینان از کارکرد صحیح این برنامهها ،مدام آنها را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دهند

و بهتبع آن روشهای نوینی را پیش روی نظام آموزشی قرار دهند.

در این راستا ،ﺑﺮﺧﻲ متخصصان برنامة درسی بر این باورند که میتوان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑود ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ فرد ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃـﻼﻉ ﻭ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻭ ﺿـﺒﻂ محرکها

ﺍﻗﺪﺍﻡ میکند .این گونه ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ نام دارد میﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﻛﺮﺩ« :ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱای ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪﻱ ،ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﺍﺯﺁﻥﺟﺎﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ،ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ نگرشها ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ

ﻣﻲﺳـﺎﺯﺩ ،ﻧﻘـﺶ ﻳـﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﺮﺩ ،ﺍﻫﻤﻴﺖ مییابد»

(علینقی .)185:1379،لذا نگارندگان این مقاله بر این باورند که در کنار آموزشهای رسمی و
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ازپیشتعیینشده در نظام آموزشی ،میتوان از نوعی یادگیری بهره جست که از پیش تعیین شده

نیست و دانشآموزان در مواجهه به آن ،بهطور غیرمستقیم مطالب بسیار زیادی را فرامیگیرند

و تغییرات زیادی در باورها و نگرشهای آنان ایجاد میشود .در اين ميان ،صنعت سينما و فيلم
يكي از فناوریهاي پيشرفته و مهم عصر حاضر است كه نقش بسيار مهمي در ايجاد آگاهي از

راه آموزش و يادگيري دارد (بابایی و همکاران .)52:1393،لذا ازآنجاییکه کودکان بهراحتی از
محیط پیرامون خود تأثیر میپذیرند و تحت تأثیر محرکهای مختلف ،بهخوبی رفتارهایی را به
ذهن میسپارند و تکرار میکنند ،پس توجه به محیط پیرامون آنها و عوامل مؤثر بر کموکیف

یادگیری آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه آنان در هر سن تحت تأثیر محیط
پیرامون خود هستند و این اثرپذیری در افراد خردسال به مراتب بیشتر است (بوشمن 1و

هیوزمن .)2001،2حال 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
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حمیدیان.)45 :1391 ،

در این میان ،تلویزیون در شکلگیری رفتار و نگرش کودکان دارای اهمیت بسیاری است.

اگرچه همة رسانهها ازجمله مطبوعات ،رادیو ،بازیهای ویدئویی در زمینة تربیت کودکان نقش

دارند ،ولی تأثیر تلویزیون بهدلیل برخوردار بودن از جنبههای شنیداری ،دیداری و حرکتی از

بقیه بیشتر است (شریفزاده .)91 :1391،آنچه دانشآموزان در تلویزیون میبینند میتواند
الگویی برای رفتار ،نگرش و شخصیت آنان باشد .دانشآموزان با تقلید از قهرمانان فیلم و

همانندسازی ،رفتارها ،نگرشها و ویژگیهای شخصیتی آنها را میآموزند و بهتدریج این
الگوها در آنها درونی و نهادینه میشود (داوودی .)115 :1390،نتایج برخی تحقیقات حاکی از
آن است که دانشآموزان در مدرسه گاهی چیزهایی را میآموزند که اص ً
ال جزء برنامة درسی
رسمی نیست و یا چیزی فراتر از محتوای برنامة درسی میآموزند و حتی برخی تحقیقات
خاطرنشان میسازند که بعض ًا اثرگذاری برنامة درسی پنهان بهمراتب 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 کارتونهای
مذهبی میتواند در دیندارای دانشآموزان پایة ششم ابتدایی تأثیر داشته باشد؟

1. Bushman
2. Huesmann

کارتون و یادگیری کودکان

از زمانی که اولین تصاویر متحرک در سال  1800میالدی ساخته شدند ،کارتونها بخشی از تاریخ
سینما بهشمار میآیند .در کارتون به جای بازیگر واقعی از انیمیشن استفاده میشود و معموالً
نیز بهشکلی طنزآمیز برای کودکان در نظر گرفته میشود و این مسئله بر جذابیت آن میافزاید
(تامپسون .)2010،1شاید بتوان دهة  1920را دهة ورود جدی کارتون به تلویزیون دانست .بهدلیل
جذابیت این کارتونها حتی فعالیتهای جسمی کودکان نیز کمتر از قبل شده است .تماشای
کارتون ،نگرش و رفتار کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ یعنی دوست داشتن یا نداشتن آنها،
صحبت کردن و رفتار آنها با سایر کودکان ،همگی تحت تأثیر کارتونهای تلویزیونی است .حتی
این مسئله بر آموزش زبان ،خوردن و پوشیدن آنها نیز تأثیر میگذارد (علی 2و محمد.)6 :2013 ،3
علی و محمد (همان) در تحقیق خود که به بررسی تأثیر «شبکة تلویزیونی کارتون» بر رفتار کودکان
پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که حتی فعالیتهای کودکان در کالس درس نیز تحت تأثیر
دیدن کارتون قرار میگیرند .کودکان تمایل پیدا خواهند کرد که هر آنچه از طریق مشاهدة کارتون
فرامیگیرند ،بهنوعی در دنیای واقعی به معرض نمایش بگذارند (اولوسوال 4و کهیند .)2014،5لذا
بر این اساس تواناییهای شناختی کودکان تا حد زیادی تحت تأثیر این برنامههای تلویزیونی
قرار دارند .البته سن کودک نیز عامل بسیار مهمی است که مشخص میکند تلویزیون چگونه بر
کودکان تأثیر میگذارد .وارتال 6و راب )2007( 7خاطرنشان میکنند که قسمت اعظمی از یادگیری
کودکان زیر دو سال از تعامالت با اطرافیان حاصل میشود و تلویزیون نقش چندانی در آن ندارد.
البته نحوة اثرگذاری تلویزیون تحت تأثیر محتوایی است که آنها در معرض آن قرار میگیرند.
بدیهی است کودکانی که برنامههای آموزشی مشاهده میکنند در قیاس با کودکانی که برنامههای
خشن و یا صرف ًا سرگرمکننده مشاهده میکنند ،نمرات باالتری کسب میکنند،کتاب بیشتری
مطالعه میکنند ،ارزش بیشتری برای پیشرفت علمی قائلاند و خالقیت بیشتری نیز از خود بروز
میدهند (دیل 8و توئل.)3 :2011،9
1. Thompson
2. Ali
3. Muhammad
4. Olusola
5. Kehinde
6. Wartella
7. Robb
8. Diehl
9. Toelle
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تحقیقات زیادی در گذشته و در حال حاضر نیز در مورد تأثیر مشاهدة تلویزیون بر

پیشرفت تحصیلی در حوزههایی همچون زبان و مهارتهای شناختی صورت گرفته است.

البته نتایج برخی از تحقیقات حاکی از همبستگی منفی بین میزان تماشای تلویزیون و پیشرفت

تحصیلی است (کامروزامان .)53:2009 ،1تحقیقات دیگری نیز تأثیر این برنامهها را بر یادگیری

زبان (آندرسون 2و همکاران ،)2001،رشد مهارتهای شناختی و پیشرفت تحصیلی مثبت
(رازل 2001،3و اوچیکوشی )2005 ،4مورد تأکید قرار دادهاند .گاردن )2008( 5خاطرنشان
میکند که اگر دانشآموزان بهطور دائم در معرض کارتونهایی با محتوایی نامناسب قرار
بگیرند ،ممکن است به لحاظ اخالقی تحت تأثیر قرار گیرند .بورن 6و اکستراند )35 :1982( 7در

کتاب خود تحت عنوان «روانشناسی» ،در مورد تلویزیون و رشد کودکان چنین بیان میکنند:

«یکی از جالبترین چیزها در مورد تلویزیون این است که تا همین اواخر هیچکس

متوجه تأثیر آن بر رشد افراد نبود .اگرچه مجوز ایستگاههای تلویزیونی توسط دولت مرکزی

فصلنامه علمی  -پژوهشی

138

دوره هشتم
شماره 3
پاییز 1394

صادر میشود ،اما نظارت اندکی بر محتوای برنامهها وجود دارد .با توجه به اینکه  25درصد

برنامههای تلویزیون برای کودکان در نظر گرفته شده است و حدود  96درصد مردم امریکا
حداقل در منازل خود دارای یک دستگاه تلویزیون هستند و یکچهارم ساعات بیداری کودکان،

صرف تماشای تلویزیون میشود ،لذا جای تعجب نیست که رسانه بهعنوان عامل فراگیر برای
جامعهپذیری در نظر گرفته شود».

نتایج تحقیقات زیادی حاکی از آن است که تغییرات زیادی در رفتارهای اجتماعی بینندگان

برنامههای اجتماعی تلویزیون رخ داده است .در واقع نتایج بررسیهای مجدد و فراتحلیل
ادبیات این حوزه نشان میدهد که برنامههای اجتماعی تلویزیون همچون گسترش خشونت
و ...هم دارای اثرات منفی و هم اثرات مثبت هستند .اثرات برنامههای اجتماعی تلویزیون در

حوزههایی چون دوستی ،تعامل مثبت ،نوعدوستی ،همکاری ،خودکنترلی و کاهش رفتارهای

کلیشهای به اثبات رسیده است.

1. Kamaruzaman
2. Anderson
3. Razel
4. Uchikoshi
5. Garden
6. Bourne
7. Ekstrand

تلویزیون و آموزش دین

ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﺔ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ است ﻭ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ

ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ پیدا کرده است ،ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻳﻦ،
ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ (موسیپور .)1387،ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ

ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ﺭﺍ به خود اختصاص میدهد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ،ﺩﺳــﺖﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ

ﻭ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺳــﺎﻧﺔ قدرتمند ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻭﺳــﻴﻠﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ مهمترین هدفهایی ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ،مورد

توجه ویژة مسئوالن رسانهای کشور بوده است ،ﻣﺴﺌﻠﺔ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،ﺗﻔﻜﺮ دینی ،ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ

ﺍﺷــﺎﻋﺔ دینداری ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ (طهماسبی .)1381،در سی سال گذشته شاهد

افزایش چشمگیر تحقیقات دربارة رسانه و آموزش مسائل دینی بودهایم .حال مسئلة اساسی

اینجاست که این دو چگونه میتوانند با تعامل با همدیگر در راستای ارتقای سطح دینداری
دانشآموزان گام بردارند؟ بررسی ادبیات تخصصی این حوزه حاکی از آن است که چهار

رویکرد اصلی برای مطالعة دین و رسانه و ارتباط این دو وجود دارد که عبارتاند از:

رویکرد مشابهت

1

رسانهها و دین از فرایندهای مشابهی برای برقراری ارتباط بین فرد و خدا استفاده میکنند.
در این رویکرد دین را میتوان بهخودیخود بهعنوان یک رسانه در نظر گرفت .برخی مواقع

میتوان دین را بهعنوان کانالی بین فرد و خدا در نظر گرفت که متشکل از مجموعهای از نهادها
و اقدامات مانند مساجد ،کلیساها ،متون مقدس و واعظان است .همچون رسانه ،دین نیز در
راستای تفهیم جهان از نمادها ،عالئم و داستانهای متنوع استفاده میکند .شاید بدون این اقدامات

و گفتمانهای واسطهای ،دین در معرفی خود برای همگان چندان موفقیتی به دست نمیآورد

(هوور.)2006،2
رویکرد متمایز

3

این رویکرد از اینجا نشئت میگیرد که ما دین و رسانه را دو حوزة کام ً
ال متفاوت در نظر
1. Similarity
2. Hoover
3. Distinction
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بگیریم .افراد و برخی نهادهای مذهبی از ظهور و ازدحام رسانهها بهشدت نگرا ن هستند؛
چراکه رسانه را ابزاری منفی در نظر میگیرند و بر این باورند که رسانهها با روشهای اشتباه
بعض ًا موجبات انحراف دین را فراهم میسازند و اقتدار آنها را زیر سؤال میبرند .نظریهها و

پژوهشهای اجتماعی به افزایش چشمگیر رسانهها در زندگی کنونی بهعنوان عامل مدرنیته
اشاره میکنند و بر این باورند که رسانهها تجارب مذهبی افراد را تغییر میدهند.

رویکرد همگرایی

1

در این رویکرد دین بهطور کامل به یک تجربة رسانهای تبدیل میشود .افزایش حضور انواع

رسانهها در زندگی روزانة ما و در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به معرفی مفهوم جدیدی
در علوم اجتماعی تحت عنوان رسانهای شدن 2منجر شده است .این مفهوم از رهگذر مطالعات

صورتگرفته در حوزة دین و رسانه توسط هاروارد )2008( 3معرفی شد .او مدعی شد که به چهار
دلیل نمیتوان دین و رسانه را بهطور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار داد که عبارتاند از:
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• برای بسیاری از افراد در جوامع غربی ،رسانهها به منبع اولیة ایدهها و عقاید مذهبی تبدیل

شدهاند (پول.)2002،4

• رسانهها به منبع اولیة تصورات و انگارههای مذهبی تبدیل شدهاند (پلیت.)2003،5

• بسیاری از کارکردهای اجتماعی دین بهویژه هنگامی که بر آداب و رسوم و ساخت جامعه

تمرکز میشود ،توسط رسانهها اتخاذ میشود (مارتین 6و باربرو.)1997،7

• خود نهادهای مذهبی فعالیتها و اقدامات خود را با اصول رسانهها منطبق ساختهاند؛

یعنی فعالیتها و اقدامات خود را بهشکلی عرضه میکنند که برای رسانهها و مخاطبانی که
با رسانهها زندگی میکنند ،جذاب باشد (هورسفیلد .)2004 ،8در این راستا هوور ()2012

خاطرنشان میکند که دین و رسانه نمیتوانند دو حوزة مجزا از هم محسوب شوند ،بلکه این
دو بهشدت میتوانند با همدیگر همپوشانی داشته باشند.

1. convergence
2. mediatisation
3. Harvard
4. Poole
5. Plate
6. Martin
7. Barbero
8. Horsfield

رویکرد مفصلبندی

1

این عبارت به فرایندهای ایجاد و قطع ارتباط اشاره دارد .این عبارت همچنین به روشی که
افراد برای رسیدن به مقاصد خود به اشکال و شیوههای فرهنگی اختصاص میدهند نیز گفته
میشود .روشی که دین و رسانه با هم ارتباط پیدا میکنند ،روش ثابت و پیشبینیپذیری نیست
و به استفادههای مخاطبان و تفسیرهای آنان بستگی دارد .بههرحال 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 میکنند یا در تفسیر آن برنامه ،پیشینة مذهبی خود
را نیز دخالت میدهند .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 میدهد (هوور.)2006،
چارچوب نظری

شاید اعتقاد به اینکه انسانها بهجز یادگیری مستقیم در کالسهای درس و نشستن پای
صحبتهای معلمان ،میتوانند از طریق دیگری همچون مشاهده نیز بیاموزند ،به یونان باستان
و اندیشههای فیلسوفانی همچون افالطون و ارسطو بازمیگردد .به باور آنان فرایند یادگیری
عبارت بود از انتخاب بهترین سرمشقها یا الگوها برای ارائه به دانشآموزان به این منظور
که ویژگیهای این سرمشقها مورد مشاهده و تقلید قرار گیرند .در دهههای اخیر نیز افراد
دیگری دربارة این موضوع به مطالعه و تحقیق پرداختهاند .مورگان ،)1896( 2بالدوین)1906( 3
و مکدوگال )1908( 4اعالم داشتند که انسانها و حیوانات به مشاهده و تقلید از رفتارهایی
که توسط دیگران انجام میشوند ،گرایش دارند .یافتههای میلر 5و دُالرد )1941( 6حاکی از آن

است که مشاهده و تقلید از رفتار دیگران میتواند بهصورت عادت درآید .از نظر آنان یادگیری
از طریق تقلید ،حاصل مشاهده ،پاسخدهی آشکار و تقویت است.

آلبرت بندورا )1986( 7نیز یکی از افرادی است که در حوزة روانشناسی یادگیری مطالعات
1. Articulation
2. Morgan
3. Baldwin
4. Macdougal

5. Miller

6. Dollard
7. Albert Bandura
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عمیقی را انجام داده است .نظریة یادگیری مشاهدهای او تحول عظیمی در این حوزه به وجود

آورد .بنابراین میتوان اذعان داشت که در بعد تعلیم و تربیت ،مبانی نظری یادگیری از طریق

تلویزیون بیشتر به نظریة یادگیری مشاهدهای وی برمیگردد .به عقیدة بندورا ،یادگیرنده باید
عالوهبر توجه و عالقه ،توانایی تقلید و الگوبرداری را نیز دارا باشد .وی با انتقاد از برخی

جنبههای نظریة رفتارگرایی ،تالش کرد تا در نظریة خود تلفیقی از رفتارگرایی و شناختگرایی
را مورد توجه قرار دهد و بر اهمیت عوامل بیرونی و درونی در شکلدهی به رفتار تأكید نمود.

یکی از آزمایشات مشهور او «عروسک بوبو» است .او در این آزمایش ،به کودکان فیلمی را
نشان میداد که مربی مهد کودک ،در حال کتک زدن عروسکی به نام بوبو بود .پس از تماشای

فیلم ،کودکان در ضمن بازی خود ،مدام این عروسک را کتک میزدند .وی به این ترتیب نظریة

«یادگیری مشاهدهای» خود را مطرح کرد و گفت که این شیوة یادگیری ،یکی از مؤثرترین و

فراگیرترین روشهای یادگیری رفتاری است که بهویژه از طریق رسانههایی چون تلویزیون و
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سینما شکل میگیرند.

بر این اساس ،نظریة یادگیری اجتماعی یا یادگیری مشاهدهای معتقد است که فرد از طریق

مطالعه و مشاهدة نمونههای رسانهای ،رفتارهای مناسب را فرامیگیرد ،یعنی در واقع میفهمد
کدام دسته از رفتارها پاداش میگیرند و کدام یک به کیفر منجر میشوند .از این طریق ،مخاطبان

به تقلید و الگوبرداری از نمونههای رسانهای گرایش پیدا میکنند .بنابراین نظریة یادگیری
اجتماعی در مورد اثر جامعهپذیری رسانهها و نیز اقتباس الگوهای متعدد رفتار توسط مخاطبان،

کاربرد دارد .نقش جامعهپذیری رسانهها به این معناست که رسانهها ارزشها و هنجارهای
مقبول و جاافتادة اجتماعی را از رهگذر پاداش و تنبیه نمادین برای انواع متفاوت رفتار ،به

مردم یاد میدهند .جامعهپذیری فرایندی است که طی آن فرد میآموزد تا عضو یک جامعه و
فرهنگ خاص شود و به این ترتیب به موجودی واقع ًا اجتماعی و فرهنگی بدل شود .بهعبارتی،
جامعهپذیری فرایند توسعة احساس پیوستگی فرد با جهان بزرگتر اجتماعی از طریق یادگیری
ِ
سازی ارزشها ،باورها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است .رسانهها در کنار
و درونی
دیگر نهادهای جامعهپذیری مانند خانواده و مدرسه ،مهمترین نهاد جامعهپذیری در جهان

رسانهایشدة امروز هستند (مهدیزاده.)1389،

اما در بعد علوم ارتباطات نیز افراد مختلفی دربارة اهمیت رسانهها و نقش آن در پیشرفت

انسانها نظریهپردازی کردهاند و نظریههای آنان میتواند مبنایی برای یادگیری از طریق تلویزیون

محسوب شود .برای نمونه ،اينيس )1951( 1و مکلوهان )1964( 2رسانههاي ارتباطي را بهمثابه
عصارة تمدن در نظر میگیرند و هر دو معتقدند که تاريخ توسط رسانههاي غالب در هر عصر

و زماني هدايت ميشود .اينيس معتقد است که رسانههاي ارتباطي در واقع ابزار توسعة ذهن
انسان هستند (به نقل از ليتل جان .)730 :1384 ،مک لوهان ( )1968در زمينة اهميت وسايل
ارتباطي ،آنها را تنها وسيلة انتقال محض پيام نميداند ،بلکه وسايل ارتباطي مظهر و پيام يک
عصر است که با آن دنيايي ديگر و انسانهايي ديگر پديد ميآيند .مکلوهان در تأييد اين نظر

خود تا بدان جا پيش ميرود که معتقد است محتواي واحد در هريک از وسايل ارتباط جمعي

ميتواند اثري متمايز بر جاي گذارد (ساروخاني.)1377 ،

بنابراین رسانههای جمعی بهعنوان یکی ازعوامل جامعهپذیری ،در کنارخانواده ،محیط

آموزشی و دوستان نقش مهمی در رشد و تربیت جنبههای گوناگون زندگی کودک ایفا میکنند.
رسانهها از نخستین سالهای کودکی با انسان همراه میشوند چنانکه بر اساس پژوهشهای

صورتگرفته ،نوزادان نیز حدود نیم ساعت درشبانهروز تلویزیون تماشا میکنند (سعید و
فراهانی .)40 :1391 ،تحقيقات انجامشده در تهران نیز حاكي از آن است كه بيشتر تماشاكنندگان

تلويزيون ،كودكان زير پانزده سال و بعد از آنان بانوان خانهدار و سپس جوانان بيشتر از پانزده
سال هستند (مظفری و محمدی صادق .)1389،سیلبرمن )1971( 3در کتاب خود تحت عنوان

«بحران در کالس درس» اشاره میکند که دانشآموزان از تلویزیون ،بیشتر از کالس درس
میآموزند .مکلوهان ( )1968نیز معتقد است که زمانی که کودک وارد مدرسة ابتدایی میشود

به اندازة پنج سال از تلویزیون آموزش دیده است .باران 4و دیویس )200:2009( 5استدالل
میکنند که رسانه به یک ابزار اصلی تبدیل شده است بهنحوی که بسیاری از ما خیلی از

جنبههای دنیای پیرامون خودمان را از آن یاد گرفتهایم .حتی زمانی که ما بهطور مستقیم برخی

مفاهیم و ایدهها را از تلویزیون یاد نگیریم ،بهطور غیرمستقیم آنها را از افرادی که از تلویزیون

یاد گرفتهاند ،یاد میگیریم .لذا امروزه به دالیل زیر دیدگاه دربارة تلویزیون تغییر کرده است و
از آن بهعنوان ابزاری آموزشی یاد میشود:

1. Annis
2. McLuhan
3. Silberman
4. Baran
5. Davis
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• وجود برنامههای آموزشی مناسب موجبات این تغییر دیدگاه را فراهم ساخته است.
• تلویزیون ابزاری قابلدسترس برای همگان است.

• توسعة فناوریهای دیداری جدید مانند ضبط تصویر و برگشت به عقب ،شرایطی را به

وجود آورده است که تلویزیون جذابتر 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 شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون

و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است .جامعة آماری این تحقیق ،همة دانشآموزان
دختر پایة ششم ابتدایی را که در مدارس غیردولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 93-94
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مشغول به تحصیل بودند ،در بر میگیرد که بر اساس اطالعات دریافتی از ادارة آموزش و
پرورش ،مجموع ًا سه مدرسة ابتدایی غیردولتی دخترانه در شهر میاندوآب وجود داشت .روش
نمونهگیری در این تحقیق با توجه به لزوم اجرای پژوهش در کالس درس واقعی ،نمونهگیری
تصادفی بود .لذا از بین سه مدرسة ابتدایی دخترانة شهرستان میاندوآب یک کالس پانزدهنفری

بهصورت تصادفی برای گروه آزمایش و یک کالس پانزدهنفری هم بهصورت تصادفی برای
گروه کنترل که از بسیاری جهات (همچون سطح علمی ،موقعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده)
یکسان بودند ،انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامة سنجش
دینداری خدایاریفرد ( )1388بود .این پرسشنامه 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  0/78و در التزام و عمل به وظایف دینی  0/94است .باید یادآوری شودکه قبل

از انجام هرگونه اقدامی ،سنجش دینداری در هر دو گروه از طریق پرسشنامه انجام شد .پس

از گذشت دو هفته ،در گروه آزمایش مداخالت الزم (پخش کارتونهای مذهبی) در طی یازده

هفته صورت گرفت و درکالس دیگر (گروه گواه) هیچگونه مداخلهای صورت نگرفت .در
نهایت پس از گذشت سه ماه مجددا ً پرسشنامة سنجش دینداری در هر دو گروه توزیع شد
و نتایج آن تحلیل و مورد مقایسه قرار گرفت .متغیر مستقل در این پژوهش ،بستة آموزشی
کارتونهای مذهبی بود .در شروع پژوهش ،ابتدا با بررسی کارتونهای مذهبی ایرانی تعداد

هشت کارتون با موضوعات مذهبی و محوریت نماز ،راستگویی و احترام به دیگران ،دعا و

شکرگزاری و با هدفگیری مخاطب کودک و با درجة کیفی الف و زمان تقریبی پنج تا سی

دقیقه ،کارتونهای مذهبی مناسب گروه سنی کودکان (پایة ششم ابتدایی) انتخاب شدند .در
ادامه به مشخصات هرکدام از این کارتونها اشاره می شود:

 .1نگاه هفت :با موضوع «فرشتگان الهی» به مدت هشت دقیقه ،و با محوریت خوشرفتاری

با حیوانات ،اعتقاد به وجود فرشتگان الهی ،حالل بودن غذاها و شکرگزاری از خدا بهخاطر

نعمتها ،کنترل خشم در صورت عصبانی شدن و چشمپوشی از خطای دیگران.

 .2انیمیشن 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.

 .3هدیة 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 خوشرفتاری با دیگران.

 .4هدیة 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.

 .5بچه 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

بهخاطر نعمتهایی که به ما عطا کرده است.

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

محوریت پیامبران بهعنوان هدایتکنندگان انسان بهسوی خدا.

 .7بچه مسلمان :با موضوع «معاد» به مدت یازده دقیقه ،به کارگردانی جالل رحیمی و با

محوریت وجود روز قیامت ،پاداش خوبیها و مجازات بهخاطر بدیها.

 .8داستان 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 ( )1388از دینداری اختیار شده است .از نظر وی دینداری
عبارت است از ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﻜﺘﺎ ،انبیا ،آﺧﺮت و اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ
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و داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،اوﻟﻴـﺎ و ﺑﻨـﺪﮔﺎن ﺧﺪا و اﻟﺘﺰام و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دینی برای
تقریب به خدا (خدایاری .)14:1388،با دقت در تعریف دینداری مشخص میشود 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 محوریترین بعد دینداری محسوب میشوند و مذهبی بودن او را تعیین میکنند


(خدایاری .)15:1388،در واقع باور دینی میتواند زیرمؤلفههایی زیر را در بر گیرد :پذيرش
خداوند و صفات او ،پذيرش انبيا ،پذيرش زندگي اخروي يعني معاد و بهشت و جهنم ،پذيرش
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كتابهاي آسماني و پذيرش مالئكه .باید یادآوری کنیم که سؤاالت  15 -1این پرسشنامه بعد

شناخت و باور دینی دانشآموزان را اندازهگیری میکرد.

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 میآید و عواطف منفی تحت تأثیر

محبت به خدا و دین خدا ،نسبت به دشمنان دین الهی و پیامبران و اولیای آن مطرح میشود.
این عواطف عبارتاند از:

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

خود ،ديگران و جهان هستي.

 .2عواطف منفي (بغض) :عواطف منفي عبارتاند از احساس دشمني يا كراهت به كساني

كه دشمن راه خدا ،پيامبران و اولياي ديناند .بنابراین این بعد از مؤلفههای زیر تشکیل شده است:
• عواطف منفي به دشمنان خدا

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

که سؤاالت  25 -16نیز بعد عواطف دینی دانشآموزان را اندازهگیری میکرد.

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 ،كلية اعمالي است كه در محدودة رابطة انسان با خود و خداي خود

مطرح ميشود و فرد بر حسب معارف و شرايع ديني ،خود را موظف به انجام آنها میداند.

اخالق :اخالق عبارت است از كلية اعمال و كاركردهاي اجتماعي كه فرد ديندار بر اساس

شرايع اسالم ملزم به رعايت آنهاست (خدایاریفرد و همکاران .)20-16 :1388 ،در نهایت

سؤاالت  53 -26نیز بعد التزام و عمل به وظایف دینی دانشآموزان را مورد ارزشیابی قرار میداد.
یافتهها

در این تحقیق تحلیلهای آماری حول محور این فرضیه شکل گرفت که :دیدن کارتونهای

مذهبی در دینداری دانشآموزان دختر ششم ابتدایی تأثیر دارد .برای آزمون این فرضیه با
توجه به متغیر وابستة دینداری و سه مؤلفة آن (باورهاي دینی ،عواطف دینی و رفتار دینی) و

بهکارگیری پیشآزمون قبل از مداخله ،از مدل آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.
بدین منظور ابتدا مفروضههای این مدل بررسی و از رعایت آنها اطمینان حاصل شد.

جدول شمارة  .1مقایسة میانگین دينداري در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از پخش كارتونهاي مذهبي
متغير

باور ديني
عواطف ديني
رفتار ديني

قبل از مداخله

بعد از مداخله

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

گروه کنترل

063/ ± 3/51

0/49 ± 3/60

گروه آزمایش

0/60± 3/84

0/39 ± 4/15

گروه کنترل

0/81 ±2/89

0/78 ± 2/80

گروه آزمایش

0/73 ± 3/37

0/37 ±4/14

گروه کنترل

0/61 ± 2/74

0/55 ± 2/67

گروه آزمایش

0/70 ± 3/12

0/33 ±3/87

گروه
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در جدول باال آمارههای توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخلة پژوهشگر
بهتفکیک هریک از سه بعد دینداری آمده است .همانگونه که مشاهده میشود میانگینهای گروه
آزمایش در هریک از ابعاد دینداری ،بعد از مداخلة پژوهشگر یعنی نمایش کارتونهای منتخب،
تغییر چشمگیری داشته است ،درحالیکه این وضعیت در گروه کنترل مشاهده نمیشود.
جدول شمارة  .2تجزیهوتحلیل کوواریانس چندمتغیره
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اثر

بزرگترین ریشه
Roy

F

درجة آزادی
بینگروهی

درجة آزادی
خطا

سطح
معناداری

توان
آزمون

باور دینی

0/411

3/153

1

23

0/044

0/291

عواطف دینی

0/044

0/335

1

23

0/800

0/042

رفتار دینی

0/278

2/134

1

23

0/124

0/218

گروه

3/523

27/013

1

23

0/000

0/779

همانطور که در جدول مشاهده میشود بزرگترین ریشه  Royبرای يك متغیر وابسته در
پیشآزمون معنادار است ،همچنین اختالف بین دو گروه پس از کنترل اثر پیشآزمون نیز معنادار
شده است ( .)p>0/05بنابراین میتوان 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 گروهها در تکتک متغیرهای وابسته از تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده
شده که نتایج آن در جدول زير آمده است:


جدول شمارة  .3نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس برای تکتک متغیرهای وابسته
منبع
پراش
بین
گروهی
درون
گروهی
کل

متغیرهای
وابسته

مجموع
مجذورات

درجة
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

F

سطح
معناداری

توان
آزمون

باور دینی
عواطف دینی
رفتار دینی
باور دینی
عواطف دینی
رفتار دینی

2/370
12/150
9/266
4/797
6/590
5/853

1
1
1
25
25
25

2/370
12/150
9/266
0/192
0/264
0/234

12/352
46/091
39/580

0/002
0/000
0/000

0/331
0/648
0/613

باور دینی
عواطف دینی
رفتار دینی

458/929
385/230
338/765

30
30
30

()p>0/05

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود از بین سه متغیر وابسته همة متغیرها بین سه


گروه تفاوت معناداری دارند .بهعبارت دیگر ،مداخله در متغیر مستقل بیشترین تأثیر را بر همة
متغیرهای وابسته بر جای گذاشته است.

بحث و نتیجهگیری

بر اساس یافتههای این پژوهش ،میتوان ادعا کرد که دیدن کارتونهای مذهبی توسط

دانشآموزان میتواند در دینداری آنان تأثیرگذار باشد .نتایج حاصله حاکی از آن است که
دانشآموزان با دیدن کارتونهای 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 بهویژه

تلویزیون با یکدیگر ناسازگاری ندارند و میتوانند 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 شبکههای

تلویزیونی مختلفی در این راستا گام برمیدارند.

در تبیین یافتههای این تحقیق میتوان استدالل کرد که دانشآموزان با آنچه در این برنامهها

میبینند و میشنوند ،ارتباط برقرار میکنند و در واقع بهنوعی با شخصیتهای آن برنامهها

همذاتپنداری میکنند و بدین شکل برنامههای تلویزیونی در دنیای اجتماعی مخاطبان
مشارکت میکنند و در طیف وسیعی از گفتمانها حضور مییابند و در معرض تأویلهای








پیاپی آنان قرار میگیرند .کودکان چیزی را که مشاهده میکنند ،به ذهن میسپارند و به تفسیر


رفتارهای شخصیتهای مورد عالقة خود در فیلمها و کارتونها میپردازند و در نهایت تالش

میکنند 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 دانشآموز

نیز در این فرایند درگیر است و به ایفای نقش میپردازد .بهعبارت بهتر ،این الگوبرداری دارای
پشتوانهای رفتاری -شناختی است؛ همانگونه که بندورا در نظریة خود به آن اشاره کرده است.

اينيس ( )1951هم در این خصوص تأکید میکند که رسانهها ابزاری هستند که در نهایت به

توسعة ذهن انسان منجر میشوند .اولوسوال وکهیند ( )2014نیز اشاره میکنند که وقتی کودکان
کارتون تماشا میکنند ،به تقلید از رفتارهای شخصیتهای کارتونها در دنیای واقعی بهشدت

گرایش پیدا میکنند؛ لذا زمانی که کودکان مشغول تماشای تلویزیون هستند ،نوعی فرایند

یادگیری در حال اجراست .در حالت کلی برنامههای تلویزیون بسیار پیچیدهتر از ظاهرشان
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هستند؛ یعنی میتوان گفت سطوح مختلفی از معنا در برنامههای 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 دانشآموزان را تحت تأثیر
قرار میدهد.

نتایج تحقیقات فراسر 1و همکاران ( )2004حاکی از آن است که تلویزیون میتواند بهعنوان

منبع دانش و الگویی جهتدهنده ،زمینة بروز فعالیتهای مطلوب را ایجاد کند .نتایج سایر
تحقیقات صورتگرفته در حوزة تلویزیون و اثرات آن نیز مؤید این نکته است که این متغیر

در نگرشها ،باورها و ارزشهای افراد تأثیر بسزایی دارد (گربنر1986،؛ گربنر ،مورگان و
سینورلی1980،؛ سینورلی ،گراس و مورگان .)1982،اَنیس 2و همکاران ( )2012به بررسی میزان

پرداختهاند .نتایج تحقیق آنان نشان میدهد که

باورهای مکتب هندویی در کارتونهای پاکستانی


ی گیرند و آنها دقیقاً چیزهایی را که در کارتونها میبینند ،تکرار میکنند.
کودکان سریعاً یاد م 


کوهی و همکاران ( )1393در تحقیقی به بررسی تأثیر رسانههای داخلی و خارجی بر میزان
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پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان  65-15سالة شهر تبریز پرداختند .نتایج تحقیق

نشان میدهد که به لحاظ جنسیت ،زنان بیش از مردان و به لحاظ تحصیالت ،بیسوادان و
دیپلمها دارای باالترین و لیسانسها از کمترین میزان پایبندی به سبک زندگی دینی برخوردارند.
رضوی و همکاران ( )1392در تحقیقی به بررسی تأثیر تماشای انیمیشنهای مذهبی ایرانی

بر رفتار دینی نوجوانان پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بهطورکلی،


تماشای انیمیشنهای 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 میتوان اذعان کرد که نتایج تحقیق حاضر با اغب

تحقیقات مذکور همخوانی دارد .لذا نکتة مسلم این است که نظامهای آموزشی نمیتوانند

برای ارتقای سطح یادگیری دانشآموزان جزیرهای عمل کنند و ارتباط خود را با سایر نهادهای

موجود در جامعه قطع نمایند .توجه به این واقعیت که مطالبی که دانشآموزان در مدرسه

میآموزند میتواند توسط جامعه و نهادهای موجود در آن همچون رسانههای دیداری و...
در جهت مثبت یا منفی تحتالشعاع قرار گیرند ،میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و
1. Fraser
2. Anis

تصمیمگیریهای کالن آموزشی باشد .لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که بین نظام آموزشی و
رسانهها هماهنگی الزم به وجود آید و این دو از ظرفیتهای یکدیگر نهایت بهره را کسب

کنند .تنها در این صورت است که نظام آموزشی میتواند در راستای تحقق اهداف خود

موفقیتهای 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, posttest 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 Cultural Research
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 Abstract
دوره چهارم
weeks and in the other class (control group) no intervention was done. Finally, after 2 شماره
three months religiosity questionnaire was used again in both groups and the results 1390تابستان
were analyzed using MANCOVA. The results showed that religious cartoons could
have significant impact on religiosity of students in experimental group.
Keywords: Religiosity, Religious Cartoons, Six-Grade Students
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