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چکیده
مفهــوم خــدا و توحیــد ،از مفاهیــم بنیادیــن و ســنگ بنــای مفاهیــم اعتقــادی اســت؛ امــا درک صحیــح از
«خدابــاوری» و مفاهیمــی کلیــدی آن بــرای کــودکان دورۀ پیشعملیاتــی آســان نیســت ،چراکــه ایــن مفاهیــم
انتزاعــی اســت .رســانۀ ملــی بــا اتخــاذ شــیوههای مناســب و در اختیــار داشــتن ظرفیتهــای عظیــم آموزشــی
و تربیتــی ازجملــه شــبکههای تخصصــی کــودکان میتوانــد نقــش اساســی داشــته باشــد .در ایــن پژوهــش
دادههــا از طریــق روش اســنادی و مصاحبــۀ نیــم ســاختیافته از کارشناســان مربــوط گردآوریشــده و ســپس از
طریــق روش تحلیــل تفســیری و تحلیــل مضمــون ،موردبررســی قرارگرفتهانــد .یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن
اســت کــه بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک  7- 4ســاله میتــوان ســه دســته از روشهــای شــناختی ،عاطفــی
و رفتــاری پیشــنهاد داد .عینیســازی مفهــوم خــدا ،الگوســازی ،تلقیــن انگارههــا و نمادســازی ذیــل راهکارهــای
دســته شــناختی قــرار دارنــد .ایجــاد جاذبههــا ،از بیــن بــردن عوامــل دافعــۀ خدابــاوری و اســتفاده از الگوهــای
روابــط انســانی عاطفــی ناظــر بــه راهکارهــای عاطفــی هســتند .قــراردادن کــودک در فضاهــای معنــوی و روحبخــش
توســط رســانه ،اســتفاده از الگوهــای رفتارســاز و تمریــن عملــی مناســک ســاده دینــی از طریقــه رســانه بــه تقویــت
بعــد رفتــاری میپردازنــد.
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مقدمه
مطالعــه عرصــۀ ارتباطــات جمعــی بهویــژه ارتباطــات بینالمللــی نشــانگر ایــن اســت
کــه بــا رشــد فناوریهــای ارتباطــی ،جهــان بــه بــازار گســتردهای بــرای تبــادل پیامهــای
بشــر تبدیــل شــده اســت کــه نظریههایــی ماننــد دهکــدۀ جهانــی مــک لوهــان و بــازار
پیــام محســنیانراد مؤیــد ایــن مطلــب هســتند .در ایــن فضــای تبــادل حداکثــری پیــام ،هــر
گفتمــان فرهنگــی درصــدد ایجــاد و انتقــال بینشهــا ،باورهــا و ارزشهــای مطلــوب خــود
بــه مخاطبــان اســت تــا زمینــۀ ســلطۀ فرهنگــی خــود را فراهــم آورد .بنابرایــن ،ضــرورت دارد
کــه جامعــه اســامی نیــز بــرای دفــاع از گفتمــان فکــری و فرهنگــی خــود ،در مقابــل ســایر
مکاتــب بشــری و دســتگاههای تبلیغاتیشــان و همچنیــن بــرای انتقــال اندیش ـههای نــاب
اســامی بــه افــراد جامعــه و ایجــاد بــاور بــه ایــن اندیشـهها در آنهــا و همچنیــن تقویــت
فکــر دینــی ایشــان ،از ظرفیــت عظیــم رســانهای بهخصــوص رســانۀ ملــی کــه بهمثابــه ،یــک
مدرســه و دانشــگاه عمومــی اســت ،بهــره بیشــتری گیــرد.
ازجملــه افــراد جامعــه ،کــودکان هســتند کــه از یکســو ظرفیــت تربیتپذیــری باالیــی
دارنــد و از ســوی دیگــر بهدلیــل بافــت بســیط فکــری و فرهنگــی ،از آســیبپذیرترین
مخاطبــان هســتند کــه امــروز از هجمههــای بــاو ِر انســان گرایانــه غــرب در امــان نبــوده و
اندیشــۀ دینــی و مفاهیــم بنیادیــن مذهبــی آنــان در معــرض خطــر اســت .در ایــن میــان
خدابــاوری و توحیــد ،مهمتریــن ایــن مفاهیــم بنیادیــن دینــی هســتند کــه زیربنــا و شــالوده
ســایر مفاهیــم اعتقــادی هســتند و حیــات طیبــه قرآنــی نیــز در پرتــو بــاور عمیــق توحیــدی
شــکل میگیــرد .ازایــنرو همــۀ آموزههــای دینــی نیــز در راســتای شــکلدهی و تقویــت
«بینــش توحیــدی» و «خدابــاوری» در روح انســان هســتند؛ بنابرایــن معرفــت دقیــق بــه
ایــن مفاهیــم و انتقــال صحیــح آنهــا بــه فــرد ،نقــش کلیــدی در ایجــاد و تقویــت بینــش
خداباورانــه و همچنیــن ســعادت دنیــوی و اخــروی او دارد.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه از ســویی درک صحیــح از «خدابــاوری» و مفاهیــم
کلیــدی آن ماننــد خــدا و توحیــد بــرای کــودک مشــکل اســت .چراکــه ایــن مفاهیــم انتزاعــی
و غیرعینــی محســوب شــده و کــودک نمیتوانــد مــا بــه ازای خارجــی آن را بــا حــواس

ً
عینــا درک و احســاس کنــد و از ســوی دیگــر ایــن موضــوع ،مســئلهای
پنجگانــه خــود
اساســی بــرای متولیــان تربیــت (والدیــن ،روحانیــون ،معلمــان ،رســانۀ ملــی و )...نیــز بــه
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شــمار مـیرود .چراکــه ایجــاد بــاور نســبت بــه مفاهیــم غیرعینــی در ایــن ســطح و تقویــت
آن در کــودک امــروزی و خدابــاور نمــودن او دشــوار اســت و نیــاز بــه مهــارت ویــژه و
شــیوههایی مؤثــر و صحیــح دارد؛ بــا اینحــال کــودک دارای ظرفیتهــای عظیمــی ماننــد
فطــرت پــاک اســت کــه در ایجــاد بینــش خداباورانــه نقــش بســزایی دارد؛ امــا چگونگــی
تقویــت ایــن ظرفیتهــا همچنــان از معضــات فراینــد تربیــت دینــی اســت .بــا ایــن
تفاصیــل هماکنــون ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه روشهــای تقویــت خدابــاوری در
کــودکان ( )4-7از طریــق برنامههــای رســانه ملــی بهعنــوان یــک دانشــگاه و مدرســۀ بــزرگ
عمومــی چیســت و چگونــه میتــوان ایــن بــاور را در آنهــا شــکل داده و تقویــت نمــود؟
در پاســخ بــه پرســش ،ایــن مقالــه خــود را متکفــل ارائــه روشهــای تقویــت خدابــاوری در
ت ســاله از طریــق رســانۀ ملــی میدانــد تــا از ایــن طریــق گامــی بــرای
کــودکان چهارتــا هفـ 
افزایــش ظرفیــت علمــی رســانۀ ملــی بــرای انجــام رســالت تربیتــی و آموزشــی برداشــته
شــود.
در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت بــه پرســشهای زیــر پاســخ داده شــود کــه
روشهــای تقویــت خدابــاوری در کــودکان ( 4-7ســاله) از طریــق رســانۀ ملــی کدامانــد؟
چــه راهکارهایــی بــرای نفــوذ در نگــرش کــودک ( 4-7ســاله) و در الیــۀ شــناختی ،عاطفــی و
در نهایــت رفتــاری او در جهــت تقویــت خدابــاوری در او از طریــق رســانۀ ملــی وجــود دارد؟
پیشینه پژوهش
اخــوی ( )1395پژوهشــی در قالــب کتــاب بــا عنــوان «خــدا در زندگــی کــودکان» در
ســال  1395انجــام داد .دادههــای ایــن پژوهــش بــه روش اســنادی گردآوریشــده اســت.
تــاش محقــق بــر ایــن بوده اســت کــه بــا گــردآوری اطالعــات دینــی و روانشــناختی موجود
در ایــن زمینــه ،والدیــن را بــا دنیــای کــودکان بیشــتر آشــنا کنــد و جایــگاه مفهــوم خداوند را
از نــگاه کــودکان بررســی کنــد .در ایــن تحقیــق آثــار خداشناســی در زندگــی کــودکان ،فهــم
کــودک از خــدا و قوانیــن و راهکارهــای معرفــی خــدا بــه کــودک مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .ایــن تحقیــق بــه تقویــت روشهــای خدابــاوری از طریــق رســانه توجهــی نشــان
نــداده اســت و بیشــتر بــه ارتباطــات چهــره بــه چهــره تمایــل دارد.
وجدانــی ( )1392پژوهشــی بــا عنــوان «اصــول و روشهــای آمــوزش مفهــوم خــدا و
تقویــت خدابــاوری در کــودکان و نوجوانــان» انجــام داد .دادههــای ایــن مقالــه نیــز بــه
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روش اســنادی گردآوریشــده اســت .محقــق تــاش کــرده اســت کــه راهکارهایــی کاربــردی
در جهــت موضــوع پژوهــش ارائــه دهــد .درنهایــت نیــز هشــت اصــل تربیتــی و پانــزده
روش تربیتــی بــرای کــودکان و هشــت روش نیــز بــرای نوجوانــان ارائــه میدهــد .وجــه
تمایــز ایــن پژوهــش در گســتردهتر بــودن متغیــر ســنی آن و عــدم توجــه بــه تربیــت از
طریــق رســانه میباشــد.
قمــری ( )1391پژوهشــی بــا عنــوان «شــيوههاي انتقــال مفاهيــم دينــي بــه كــودكان بــا
تأكيــد بــر شــيوۀ آمــوزش مفهــوم خــدا در تلويزيــون» انجــام داد .هــدف ايــن پژوهــش كــه
بــا روش اســنادي ـ کتابخان ـهای انجامشــده ،يافتــن راهكارهــاي انتقــال مفاهيــم دينــي از
طريــق برنامههــای آموزشــي تلويزيــون بــه كــودكان  7تــا  12ســاله بــوده اســت .همچنيــن
تعريــف و توضيــح ویژگیهــای روانشــناختي شــیوههای انتقــال معنــي بــه كــودكان،
ايجــاد تعــادل و تناســب بيــن ســطح درك كــودكان و ميــزان بهکارگیــری ايــن شــیوهها،
بــراي رســيدن بــه بهتريــن نتيجــه نيــز از اهــداف ديگــر پژوهــش برشــمرده شــده اســت.
وجــه تمایــز ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه بــه دورۀ عملیــات عینــی پیــاژه پرداختــه اســت.
درصورتیکــه بنــای پژوهــش مــا بــر دورۀ ســنی کــودک پایینتــر از هفــت ســال اســت.

ضمــن اینکــه موضــوع پژوهــش قمــری نسـ ً
ـبتا عامتــر اســت.

در جمعبنــدی بررســی ایــن پیشــینهها نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه هیچکــدام
از ایــن پژوهشهــا بــه روشهــای تقویــت خدابــاوری در کــودکان چهارتــا هفتســاله از
طریــق رســانۀ ملــی توجهــی نشــان نــداده و همچنیــن عمدتـ ً
ـا بــه ارتباطــات چهــره بــه چهــره
تمایــل داشــتهاند و کمتــر وارد بحثهــای ارتباطاتــی از طریــق رســانه شــدهاند.
مفاهیم و چارچوب نظري
خدابــاوری :خدابــاوری همــان ایمــان و اعتقــاد بــه وجــود اهلل در ناحیــه شــناخت و
ه بیــاندیگــر خدابــاور همــان
ترتیــب اثــر دادن بــه ایــن بینــش در ناحیــه رفتــار اســت .ب ـ 
موحــدی اســت کــه بــه مبــدأ واحــد جهــان کــه ذات مســتجمع صفــات کمالــی و منــزه از
صفــات ســلبی اســت ،ایمــان دارد و خــود را بنــدۀ او میدانــد و در پوشــش احساســی
متشــکل از خــوف و رجــا ســعی در پیادهســازی برنامههــای دینــی دارد و در دنیــا و آخــرت
خــود را نســبت بــه او و در مقابــل او پاســخگو میدانــد .روشــن اســت کــه خدابــاوری
مفهومــی نســبی و دارای مراتــب اســت کــه حــد نــازل آن اعتقــاد اجمالــی بــه وجــود خــدا
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(اهلل) و وحدانیــت و خالقیــت و ربوبیــت او و حــد عالــی آن نیــز معرفــت و بــاور تفصیلــی
بــه خــدا و تســری ایــن بــاور قلبــی بــه مرحلــۀ رفتــار اســت؛ ازاینجهــت نیــز ایــن تحقیــق
جنبههــای تقویــت خدابــاوری در ســه الیــۀ شــناختی ،عاطفــی و رفتــاری را مدنظــر قــرار
خواهــد داد.
کودکــی :کــودک در لغــت بــه معنــای کوچــک و صغیــر اســت و در زبــان پهلــوی کوتــک
بــه معنــی صغیــر بهکاررفتــه اســت .صــورت دیگــر آن کوچــک اســت (دهخــدا:1346 ،
مدخــل کــودک) .کودکــی یکــی از مراحــل رشــد انســان بــه شــمار مــیرود .بــهطورکلــی
اغلــب تغییــرات جســمانی ،روانــی ،ذهنــی و اجتماعــی مــا بــهتدریــج اتفــاق میافتــد .در
روانشناســی رشــد نظریههــای متنوعــی در رابطــه بــا ابعــاد رشــد انســان وجــود دارد کــه
نظریــۀ پیــاژه از مهمتریــن آنهــا محســوب میشــود .ایــن نظریــه شــامل چهــار مرحلــه

حســی ـ حرکتــی ،پیشعملیاتــی ،عملیــات عینــی و عملیــات صــوری اســت (Berger,
.)2008
در ایــن مقالــه دورۀ کودکــی در بــازۀ چهارتــا هفــتســالگی مدنظــر اســت کــه ایــن زمــان از کودکی
بخشــی از همــان دورۀ پیشعملیاتــی پیــاژه اســت .دلیــل انتخــاب ایــن بــازۀ ســنی ایــن اســت کــه بــا
توجــه بــه ویژگیهــای دورۀ پیشعملیاتــی ،حساســیت و دشــواری آمــوزش دینــی از طریــق رســانه
در ایــن مرحلــه بســیار باالســت ولــی بهرغــم ایــن میــزان از حساســیت ،بــا توجــه بــه بررســی پیشــینۀ
تحقیقــات پیرامــون ایــن موضــوع و مشــورت بــا کارشناســان مشــخص شــد ســایر دورههــای کودکــی
نظیــر بــازۀ هفــت تــا یــازده ســالگی درگذشــته تاحــدی موردمطالعــه قرارگرفتهانــد؛ امــا در مــورد
بــازۀ چهارتــا هفــت ســالگی مطالعــات کافــی صــورت نگرفتــه اســت و روشهــای چنــدان متنــوع و
درعینحــال کاربــردی بــرای تربیــت توحیــدی کــودک از طریــق رســانه ارائــه نشــده اســت.
رســانۀ ملــی :روشــن اســت کــه مفهــوم رســانۀ ملــی ،مفهــوم گســتردهای اســت و در ایــن مقالــه
همــۀ ایــن مفهــوم بــا تمــام ارکان آن مدنظــر نیســت .مطلــوب مــا تنهــا ارائــه روشهــا ،راهکارهــا و
راهبردهــا بــرای برنامهســازان اســت و ایــن پژوهــش بــه ارائــه راهبردهــا بــه مدیــران چنــدان نظــری
نــدارد .ایــن پژوهــش نــگاه چندانــی بــه بخشهــای رادیویــی نــدارد ،بلکــه متمرکــز بــر برنامههــای
ســیما بــوده و برنامههــای نمایشــی از شــبکههای ســیمای رســانۀ ملــی را کــه متناســب بــا ســن
و شــخصیت کــودک اســت (از قبیــل برنامههــای ترکیبــی کــودکان و انیمیشــن) موردتوجــه قــرار
میدهــد.
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مدل السول و الگوی الویج -اشتاینر
در ایــن پژوهــش ،شــبکههای ســیمای رســانۀ ملــی ،فرســتنده و کــودکان نیــز گیرنــدۀ
فراینــد ارتباطــی هســتند؛ ازایـنرو بــرای فهــم ایــن فراینــد الزم اســت از یکــی از مد لهــای
ارتباطجمعــی بهــره بگیریــم .یکــی از نخســتین مد لهــای ارتباطــی مــدل گونــۀ هارولــد
الســول 1اســت .مــدل ارتباطــی الســول بــه دلیــل تأکیــد بــر عنصــر ســه الیــه تأثیــر
میتوانــد مــدل مناســبی بــرای فهــم چگونگــی تأثیــر بــر کــودکان و تقویــت خدابــاوری در
آنهــا باشــد .البتــه روشــن اســت کــه ایــن مــدل ،خطــی و ســاده اســت و ممکــن اســت بــا
نظریههــای جدیــد مرتبــط بــا مخاطــب فعــال در تعــارض باشــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه
مخاطــب مــا کــودک  4-7ســاله اســت کــه بــه لحــاظ ذهنــی و فکــری بســیط بــوده و در
تربیــت حالــت انفعالــی دارد و ماننــد بزرگســال مخاطــب فعــال محســوب نمیشــود،
میتــوان در تحقیــق بهخوبــی از ایــن نظریــه بهعنــوان مبنــا و چارچــوب بهــره بــرد.
در مــدل الســول عــاوه بــر ســه عنصــر کالســیک (فرســتنده ،پیــام ،گیرنــده) دو عنصــر
«وســیله» و «تأثیــر» نیــز افــزوده شــده اســت ( .)Mcquail & Windahl, 2016مــدل
الســول در پنــج عبــارت کوتــاه خالصــه شــده اســت:
 .1چــه کســی؟  .2چــه میگویــد؟  .3در چــه کانالــی؟  .4بــه چــه کســی  .5چــه
تأثیــری؟ بهاینترتیــب الســول در مــدل خــود ،فرســتنده یــا منبــع ،پیــام ،کانــال ،گیرنــده
و تأثیــر را مطــرح کــرده اســت (محســنیانراد.)376- 377 :1393 ،
عنصــر تأثیــر در مــدل الســول از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه
فهــم صحیحــی از واژه تأثیــر و اثــر در ایــن مــدل رســید .بســته بــه نقــش ارتبــاط گــر و
وظیفــۀ ارتباطــی خــاص ،نــوع اثــر مطلــوب تفــاوت میکنــد .اثرهــای ارتباطــی مختلــف
موردنظــر را میتــوان در فهرســتها یــا نــوع شناســیهای متعــدد یافــت .در تعــدادی از
ایــن فهرســتها ،اثرهــا بهصــورت سلســلهمراتــب ارائــه شــدهاند ،بــهنحویکــه اثرهــای
زیریــن را آســانتر از اثرهــای فوقانــی میتــوان تحصیــل کــرد .بــه اثرهــا بیشــتر در حکــم
نوعــی جریــان نگریســته میشــود ،زیــرا پــس از رســیدن بــه اثــر باالتــر ،دسترســی بــه یــک
اثــر پایینتــر ضــروری اســت .بــرای نمونــه نوعــی از ایــن الگوهــا ،الگــوی سلســله مراتبــی
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الویــج 1و اشــتاینر )1961( 2اســت کــه بــرای اســتفاده از تبلیغــات بســط دادهانــد .ایــن
الگــو ،شــش مرحلــه را نشــان میدهــد کــه قبــل از تــاش بــرای رســیدن بــه مرحلــۀ بعــدی
بایــد مرحلــۀ قبــل را طــی نمــود .ایــن شــش مرحلــه بــه ترتیــب عبارتانــد از:

 .1آگاهــی؛  .2شــناخت؛  .3عالقهمنــدی؛  .4ترجیــح؛  .5اعتقاد؛  .6خریــد (Bendixen,
.)1993
این شش مرحله را میتوان به سه بعد یا دسته تقسیم نمود:
 .1شناختی (محدودۀ افکار ،پیامها ،اطالعات و واقعیتها را فراهم میآورند).
 .2عاطفی (محدودۀ عواطف ،پیامها ،نگرشها و احساسات را تغییر میدهند).
 .3رفتــاری (محــدودۀ انگیزههــا ،پیامهــا و تمایــات را بــه حرکــت درمیآورنــد یــا بــه
آنهــا جهــت میدهنــد).
پــس در مجمــوع بعــد شــناختی مــا بــه آگاهــی مــا نســبت بــه موضوعــات ،بعــد عاطفــی
بــه نگــرش مــا نســبت بــه موضوعــات و بعــد کنشــی بــه رفتــار مــا نســبت بــه موضوعــات
مربــوط میشــود (ســورین و تانــکارد.)19-20 :1396 ،
توجــه بــه الگــوی الویــج و اشــتاینر در فهــم عنصــر تأثیــر ،نقــش بســزایی دارد؛ چراکــه
الســول متخصــص علــوم سیاســی بــود کــه مطالعــات او بیشــتر در زمینــۀ مســائل سیاســی
نظیــر تحقیقــات در مــورد جنــگ و تبلیغــات جنگــی بــود .بنابرایــن بــرای او تأثیــری کــه
منجــر بــه تغییــر رفتــار میشــود از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود و از منظــر او غایــت
تالشهــای تبلیغاتــی محســوب میشــد .از ایــن نظــر تأثیــر در مــدل الســول ،هــر ســه الیــۀ
شــناختی ،احساســی (عاطفــی) و رفتــاری را در برمیگیــرد کــه اساســیترین و عینیتریــن
نــوع اثــر بــرای او نیــز ،تأثیــر رفتــاری اســت کــه ناشــی از تأثیــر در ناحیــه شــناخت و عاطفــه
میباشــد .بــه دلیــل تنــوع مقــوالت طرحشــده در ایــن مقالــه بــرای پرهیــز از تکــرار ،برخــی
از مبانــی پژوهــش در ذیــل مقولههــا توضیــح داده شــده اســت.

1 . Lavidge
2 . Steiner
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نظریۀ رشد پیاژه
در روانشناســی رشــد نظریههــای متنوعــی در رابطــه بــا ابعــاد رشــد انســان وجــود
دارد کــه نظریــۀ رشــد شــناختی ژان پیــاژه 1از مهمتریــن آنهــا محســوب میشــود.
اساســیترین مســئلهای کــه وی طــرح کــرده و بــه آن پاســخ گفتــه ایــن اســت کــه:
«شــناخت آدمــی از دنیایــی کــه در آن متولــد میشــود و در آن زندگــی میکنــد ،چگونــه
حاصــل میشــود؟» (ســیف و دیگــران .)67 :1383 ،پاســخ وی بــه ایــن پرســش منجــر
بــه تحقیقــات دامنـهداری شــد کــه نتیجــه آن نظریــه مشــهور وی در زمینــه رشــد شــناختی
اســت .پیــاژه نظریــه رشــد شــناختی خــود را بــر اســاس چهــار مرحلــه دســتهبندی کــرده
اســت کــه عبارتانــد از:
1 .حســی حرکتــی (تولــد تــا  2ســالگی)؛ ویژگیهــای ایــن مرحلــه :اکتســاب پایــداری
شــی ،درک اولیــه علــت و معلــول روابــط .تغییــرات اصلــی مرحلــه پیــش رفتــن رشــد
بازتابــی بــه ســمت رشــد فعــال حســی حرکتــی بــرای کشــف محیــط.
 2 .پیشعملیاتــی ( 2تــا  7ســالگی)؛ ویژگیهــای ایــن مرحلــه :تفکــر نمادیــن ،رشــد زبــان
( 2تــا  4ســالگی) ،خودمحــوری تفکــر و زبــان ،عــدم توانایــی حــل مســائل و نگــهداری
ذهنــی .تغییــرات اصلــی مرحلــه :تغییــر درک روابــط ســاده علــت و معلولــی بــه تفکــر
پیــش منطقــی و اســتفاده از نمادهــا بــرای موضوعــات اعمــال و موقعیتهــا.
 3 .عملیــات عینــی ( 7تــا  11ســالگی)؛ ویژگیهــای ایــن مرحلــه :بازگشــتپذیری،
نگهــداری ذهنــی ،رشــد افــکار منطقــی و بهکارگیــری آن در حــل مســائل عینــی ،عــدم
توانایــی حــل مســائل پیچیــده کالمــی و مســائل فرضــی .تغییــرات اصلــی مرحلــه:
رشــد و پیشــرفت تفکــر منطقــی بــرای حــل مســائل منطقــی و عینــی.
 4 .عملیــات صــوری (از نوجوانــی تــا بزرگســالی)؛ ویژگیهــای ایــن مرحلــه :حــل
منطقــی همــه مســائل ،افــکار علمــی ،حــل مســائل فرضــی و مســائل پیچیــده کالمــی،
توانایــی تفکــر انتزاعــی .تغییــرات اصلــی ايــن مرحلــه  :پیشــرفت رشــد از حــل منطقی
مســائل عینــی بــه حــل منطقــی همــه مســائل ازجملــه مســائل انتزاعــی (اســماعیلی،
.)239 :1389
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دوره پیشعملیاتی
همانگونــه کــه گذشــت بــازۀ ســنی موردنظــر در ایــن پژوهــش 4- 7ســالگی اســت
کــه بخشــی از دورۀ پیشعملیاتــی پیــاژه اســت .علــت نامگــذاری ایــن مرحلــه بــه
«پیشعملیاتــی» آن اســت کــه کــودک هنــوز بــر عملیــات ذهنــی تســلط نیافتــه اســت .بــه
ســخن دیگــر کــودکان در ایــن مرحلــه قــادر بــه تفکــر عملیاتــی یــا تفکــر منطقــی نیســتند
(ســیف )85 :1395 ،در ایــن دوره کــودک ایــن توانایــی را مییابــد کــه چیزهــا و وقایــع
را از حــوزه حــواس و کارهــای خــود جــدا بدانــد .ایــن توانایــی ،در جریــان کارکردهــای
رمــزی 1کــودک بــه ظهــور میرســد .ویژگــی اصلــی ایــن مرحلــه ،همــان رشــد کارکردهــای
نمــادی و زبــان اســت .منظــور ایــن اســت کــه کــودک میتوانــد چیــزی را جانشــین چیــز
دیگــر کنــد .در ایــن مرحلــه کــودکان دارای تفکــر انتزاعــی نیســتند امــا شــروع بــه تفکــر
نمادیــن میکننــد و یــاد میگیرنــد از کلمــات و تصاویــر بــرای نمایــش اشــیا اســتفاده
کننــد .درحالیکــه زبــان و تفکــر آنهــا در ایــن مرحلــه بهتــر میشــود؛ امــا هنــوز هــم

تمایــل دارنــد در مــورد مســائل کامــاً ملمــوس فکــر کننــد (ســیف و دیگــران .)1383 ،از
ویژگیهــای ایــن مرحلــه خودمحــوری 2کــودکان اســت یعنــی آنــان بــر تصــورات شــخصی
خــود تکیــه میکننــد و نمیتواننــد خــود را در موقعیــت دیگــران قــرار دهنــد و دیــدگاه
3

آنــان را درک کننــد (ســیف .)86 :1395 ،عــدم دســتیابی بــه مفهــوم بقــا یــا نگهــداری

ذهنــی و همچنیــن جانــدار انــگاری 4اشــیا بیجــان از دیگــر ویژگیهــای ایــن مرحلــه اســت
(ســیف .)1395 ،همــۀ ایــن ویژگیهــا ســبب میشــود بــرای تربیــت دینــی کــودک در ایــن
بــازه ســنی و تقویــت بــاور او نســبت بــه مفاهیمــی ماننــد خــدا روشهــای ویــژهای اتخــاذ
شــود.
نظریه فطری بودن خداشناسی و خداباوری
در تعالیــم دینــی و انسانشناســی اســامی ،شــناخت خــدا ،بــاور بــه او و محبــت الهــی
فطــری بــوده و فطــرت انســان بــرآن سرشــته شــده اســت .عالمــه طباطبایــی (ره) در معنــای
واژه فطــرت مینویســد« :خداونــد چيــزى را طــورى بيافرينــد كــه خــواه ناخــواه فعلــى از
1 . Semiotic Function
2 . Egocentricity
3 . Conservation
4 . Animism
دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

13

رسانه ملی و کودکان طیف سنی  ۷ - ۴سال

افعــال را انجــام داده و يــا اثــر مخصوصــى را از خــود ترشــح دهــد» و بــه هميــن معنــا در

ت َّ
الل ِ
آيــه « ِف ْطــ َر َ
َّــاس َع َل ْيهــا» (روم )30 :بــه كار رفتــه؛ زيــرا در ايــن آيــه
ــه ال َّ ِتــي َف َطــ َر الن َ
ً
طبعــا و بــه ارتــكاب
اشــاره كــرده اســت بــه اينكــه خداونــد مــردم را طــورى آفريــده كــه
ت َّ
الل ِ
خــود ،خــدا را بشناســند؛ و « ِف ْطــ َر َ
ــه» عبــارت اســت از قــدرت بــر شــناختن ايمانــى
ـن َسـ َ
ـن
كــه بــا آب و گل آدمــى سرشــته شــده اســت ،چنــان كــه آيــه شــريفه َ
ـألْ َت ْ
هُم َمـ ْ
«و ل َ ِئـ ْ

َ
ـن َّ
َ
ِ
خ َلـ َ
الل ـ ُه» بــه آن اشــاره مىكنــد (طباطبایــی.)267 :1374 ،
السـ
ض ل َ َي ُقولُـ َّ
ـماوات َو ْال ْر َ
ـق َّ
عــاوه بــر قــرآن کریــم ،روایــات نیــز بــر ایــن اصــل تأکیــد دارنــد؛ بهعنــوان نمونــه

مرحــوم «كلينــى» در «اصــول كافــى» از هشــام بــن ســالم چنيــن نقــل مىكنــد كــه مىگويــد:

ت َّ
الل ِ
از امــام صــادق (ع) پرســيدم :منظــور از ِف ْطــ َر َ
َّــاس َع َل ْيهــا چيســت؟
ــه ال َّ ِتــي َف َطــ َر الن َ
فرمــود« :منظــور ،توحيــد اســت» (کلینــی .)12/2 :1407،نهتنهــا خداشناســى ،بلكــه ديــن و
آئيــن بهطورکلــی و در تمــام ابعــاد ،يــك امــر فطــرى اســت و بايــد همچنيــن باشــد ،زيــرا
مطالعــات توحيــدى بــه مــا مىگويــد ميــان دســتگاه «تكويــن» و «تشــريع» هماهنگــى

الزم اســت .آنچــه در شــرع وارد شــده حتمـ ً
ـا ريشـهاى در فطــرت دارد و آنچــه در تكويــن و
نهــاد آدمــى اســت مكملــى بــراى قوانيــن شــرع خواهــد بــود .بــه تعبيــر ديگــر« :تكويــن»
و «تشــريع» دو بــازوى نيرومندنــد كــه بهصــورت هماهنــگ در تمــام زمينههــا عمــل
مىكننــد ،ممكــن نيســت در شــرع دعوتــى باشــد كــه ريشــه آن در اعمــاق فطــرت آدمــى
نباشــد و ممكــن نيســت چيــزى در اعمــاق وجــود انســان باشــد و شــرع بــا آن مخالفــت
كنــد .بــدون شــك شــرع بــراى رهبــرى فطــرت حــدود و قيــود و شــرایطی تعييــن مىكنــد تــا
در مســيرهاى انحرافــى نيفتــد ،ولــى هرگــز بــا اصــل خواســته فطــرى مبــارزه نمىكنــد بلكــه
از طريــق مشــروع آن را هدايــت خواهــد كــرد و گرنــه در ميــان تشــريع و تكويــن تضــادى
پيــدا خواهــد شــد كــه بــا اســاس توحيــد ســازگار نيســت (مــکارم شــیرازی.)418 :1374 ،
البتــه نکتــه قابلتوجــه اینکــه هرچنــد خداجویــی و خدابــاوری فطــری اســت؛ امــا
تمــام مراحــل آن در بــدو تولــد بــه فعلیــت نرســیده اســت در ایــن زمینــه شــهید مطهــری
مینویســد« :نظريــه فطــرت ،در مفهــوم اســامى آن ،برخــاف مفهــوم دكارتــى و كانتــى و
غيــره بــه معنــى ايــن نيســت كــه انســان از بــدو تولــد ،پــارهاى از ادراكات يــا گرایشهــا
و خواســتها را بالفعــل دارد و بــه تعبيــر فالســفه بــا عقــل و اراده بالفعــل متولــد
مىشــود ،همچنــان كــه دربــارۀ انســان نظريــه منكــران فطــرت از قبيــل ماركسيســتها و
اگزيستانسياليســتها را نمىپذيريــم كــه انســان در آغــاز تولــد پذيــرا و منفعــل محــض
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اســت و هــر نقشــى بــه او داده شــود بىتفــاوت اســت نظيــر يــك صفحــه ســفيد كــه
نســبتش بــا هــر نقشــى كــه روى آن ثبــت شــود متســاوى اســت؛ بلكــه انســان در آغــاز
تولــد ،بالقــوّ ه و بــه نحــو امــكان اســتعدادى خواهــان و متحــرك بهســوی يــك سلســله
دریافتهــا و گرایشهاســت و نيــروى درونــى او را بــه آنســو ســوق مىدهــد (بــا كمــك
شــرايط بيرونــى) و اگــر بــه آنچــه بالقــوّ ه دارد برســد ،بــه فعليتــى كــه شايســته اوســت
و «انســانيت» ناميــده مىشــود رســيده اســت و اگــر فعليتــى غيــر آن فعليــت در اثــر
َقســر و جبــر عوامــل بيرونــى بــر او تحميــل شــود ،موجــودی «مســخ شــده» خواهــد بــود»

(مطهــری ،بیتــا.)314/2 :
حاصــل آنکــه فطــری بــودن شــناخت خــدا بدیــن معنــی اســت کــه دل انســان بــا خــدا
آشناســت و در ژرفــای روح وی مایــهای بــرای شــناخت آگاهانــه خــدا وجــود دارد کــه قابــل
رشــد و شــکوفایی اســت؛ امــا ایــن مایــه فطــری در افــراد عــادی بهگونــهای نیســت کــه
ایشــان را بهکلــی از اندیشــیدن و اســتدالل عقلــی بینیــاز کنــد (مصبــاح یــزدی)1387 ،؛
بنابرایــن فطــرت انســان هرچنــد کــه هیــچگاه از بیــن نمــیرود امــا میتوانــد تحتتاثیــر
غفلــت ،فراموشــی و امــوری از ایــن قبیــل کمرنــگ شــده و از تمرکــز بــر روی مقتضیــات
خــود بــاز ایســتد .ازای ـنرو شــناخت خــدا و بــاور بــه او زمانــی تقویــت خواهــد شــد کــه
فرآینــد تربیتــی ویــژهای طراحــی و طــی آن فطــرت بهصــورت مــداوم تقویــت شــود .کــودک
نیــز بــه اقتضــای فطــرت بــا آموزشهــای صحیــح ،بهخوبــی مفهــوم خــدا را درک کــرده و
بــه او بــاور پیــدا میکنــد؛ ازای ـنرو بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودکان از طریــق رســانه
یــا ســایر طــرق نیــز بایــد تقویــت فطــرت مدنظــر باشــد تــا نتیجــه آن در خدابــاوری نمــود
پیــدا کنــد؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه تــاش میشــود بــا در نظــر گرفتــن اصــل فطــری بــودن
خداشناســی در کــودک ،روشهایــی بــرای تقویــت ایــن مفهــوم فطــری ارائــه شــود.
روشپژوهش
در ایــن پژوهــش دادههــا از طریــق روش اســنادی و همچنیــن مصاحبــۀ نیــم
ی شــده اســت .انتخــاب ایــن کارشناســان
ســاختیافته از کارشناســان مربــوط گــردآور 
بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد و در مــواردی بــا توجــه بــه معرفــی آنــان توســط
مصاحبهشــوندههای دیگــر بــه روش گلولــه برفــی بــوده اســت .رونــد پژوهــش ســبب
شــد بــا حضــور  10کارشــناس ،اشــباع نظــری حاصلشــده و نگارنــده بــه تکــرار دادههــا
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ً
عمدتــا در مراکــز آموزشــی و پژوهشــی بــه فعالیتهــای علمــی
برســد .ایــن کارشناســان
اشــتغال دارنــد و بهصــورت میدانــی دارای تجربــۀ فعالیتهــای مرتبــط بــا تربیــت دینــی
کــودک هســتند .پنــج نفــر از ایــن کارشناســان متخصــص در گرایشهــای مختلــف رشــتۀ
عل��وم ارتباطـ�ات اجتماعــی ،س��ه نفــر متخصــص روانشناســی و دو نفــر نیــز از متخصصــان
علــوم تربیتــی و جامعهشناســی هســتند .هشــت نفــر از ایــن کارشناســان همزمــان دارای
تحصیــات عالــی حــوزوی نیــز هســتند.
دادههــای یادشــده از طریــق تحلیــل مضمــون و روش تفســیری مــورد تحلیــل و بررســی
قرارگرفتهانــد و نتایــج در قالــب ده راهــکار اصلــی کدبنــدی شــدهاند کــه ذیــل هــر راهــکار
اصلــی چنــد مقولــه فرعــی بــه همــراه جزئیــات مرتبــط بــا مقولههــا در قالــب جدو لهــای
ســهگانه شــناختی ،عاطفــی و رفتــاری ارائــه شــدهاند.
در ایــن پژوهــش جمعـ ً
ـا نــه پرســش مطــرح و توســط کارشناســان پاســخ داده شــده
اســت .در میــان ســؤاالت ،شــش ســؤال ،زمینـهای بــوده و ســه ســؤال نیــز همــان ســؤاالت
فرعــی بــوده اســت کــه مجمــوع ایــن ســه ســؤال تشــکیلدهندۀ همــان ســؤال اصلــی
پژوهــش هســتند .پــس از پاســخ بــه پرس ـشهای زمین ـهای پژوهــش ،بــه ســراغ ســؤال
اصلــی رفتــه و بــا اســتفاده از جــداول تحلیــل مضمونــی کــه بــر اســاس پاســخهای
مصاحبهشــوندگان تشــکیل یافتــه ،بــه ارائــه پاســخ ایــن پرســش پرداختیــم .ایــن
ـا بــه ســؤاالت فرعــی س ـهگانه ـ کــه مجموعـ ً
مقالــه صرفـ ً
ـا همــان ســؤال اصلــی هســتند،

میپــردازد .همچنیــن بــرای ســادگی کار مــدل شــش مرحلـهای الویــچ و اشــتاینر را در قالــب
ســه راهــکار شــناختی ،احساســی و رفتــاری دنبــال میکنــد .بــه دلیــل اینکــه ایــن مقالــه
نتیجــه پژوهشــی گســترده اســت در بیــان مقــوالت فرعــی بــه اختصــار بــه ذکــر عنــوان زیــر
مقولههــا بســنده شــده و تفصیــل آن در اصــل پژوهــش در دســترس اســت.
یافتههای پژوهش
 .1شیوههای شناختی
این مبحث خود در قالب چهار مقوله قابلطرح است که عبارتاند از:
الــف) عینیســازی مفهــوم خــدا :کــودک در ایــن بــازۀ ســنی بهرغــم آمــوزش پذیــری
بــاال و قابلیــت بــاالی روحــی و فکــری ،تــوان شــناخت عمیــق از خــدا را نــدارد چــرا کــه
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تفکــر او انضمامــی 1اســت و قــدرت تفکــر انتزاعــی را نــدارد .کــودک در ایــن بــازه بــهشــدت
عینیگــرا اســت .بــهعبــارتدیگــر دریچــۀ فهــم او ادراک حســی اســت و از کانــال حــس
میتوانــد بــه مفاهیــم عالــی پــل بزنــد؛ بنابرایــن الزم اســت بــرای تقویــت خدابــاوری در
ایــن کــودک موضوعــات متعالــی و عرشــی نظیــر خــدا را بــه ســطح محسوســات تنــزل دهیم
و آنهــا را بــرای او عینــی و ملمــوس کنیــم .در قــرآن کریــم از ایــنروش اســتفاده شــده
اســت و قــرآن کریــم مفاهیــم و موضوعــات عالــی نظیــر بهشــت ،جهنــم و معــاد را در قالــب
اشــیای ملمــوس و محســوس بیــان میکنــد .بهشــت بریــن بــا تمامــی نعمتهایــش کــه
بــرای بشــر قاب ـلدرک نیســت و اصطالحــی نیــز بــرای بیــان آن همــه نعمــت وجــود نــدارد،
آن نعمتهــا را در قالــب اشــیای دوســتداشــتنی دنیــوی نظیــر باغهــا و قصرهــای زیبــا،
غذاهــای لذیــذ و ...توصیــف کــرده و آن موضوعــات عالــی را بــه محسوســات مناســب بافهم
بشــر تنــزل میدهــد کــه در علــم تفســیر بــا عنــوان تمثیــل یــاد میشــود .مقــوالت فرعــی
و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  1آمــده اســت:
جدول  .1مقوالت فرعي و جزييات عيني سازي مفهوم خدا
مقوله اصلی

مقوالت فرعی

جزئیات
محسوس نمودن صفات الهی

عینیسازی صفات خدا

تنزل دادن صفات عالیه الهی در قالب صفات انسانی

عینیسازی مفهوم

تقویت شناخت خیالی از طریق تمثیل

خدا

نشان دادن عینی نعمتهای الهی
عینیسازی افعال خدا

تقویت شناخت حسی از طریق تشبیه
به تصویر کشیدن آثار و افعال خدا

ب) الگوســازی :انســانها در فراینــد تربیتــی بهویــژه تربیــت دینــی نیــاز بــه افــرادی
بــا ویژگیهــای خــاص دارنــد کــه بــا هدایــت آنهــا و الگوبــرداری از ایشــان مســیر کمــال
را طــی کننــد .ایــن افــراد همــان الگوهــا و اســوهها هســتند کــه در هــر زمــان و مکانــی
مصادیــق خــاص خــود را دارد و تمامــی مکاتــب الهــی یــا بشــری از ایــن افــراد بهــره
میگیرنــد .قــرآن کریــم نیــز برخــی از ایــن الگوهــا را نظیــر پیامبــر اکــرم (ص) 2و حضــرت
ابراهیــم (ع) 3معرفــی کــرده و مســلمانان را بــه پیــروی از آنهــا فرامیخوانــد .هــر انــدازه
1 . Concrete
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انســان از درک بســیطتر و ســادهتری برخــوردار باشــد و اســتعدادهای او کمتــر بــه فعلیــت
درآمــده باشــد نیــاز بیشــتری بــه ایــن الگوهــا دارنــد .کــودکان  4-7ســاله نیــز بهدلیــل
ً
عمدتــا وابســتگی زیــادی بــه ایــن الگوهــا پیــدا میکننــد .تلویزیــون
تقلیدپذیــری بــاال

میتوانــد بــا الگوســازی از موحدیــن یــا تقویــت کهــن الگوهــا گامهــای مؤثــری در تقویــت
خدابــاوری در ایــن بــازۀ ســنی بــردارد .الزم اســت ایــن الگوهــا در قالــب معرفــی افــراد و

همچنیــن معرفــی رفتارهــای طــراز باشــند .بهعبارتدیگــر اوالً رســانه بایــد افــرادی نظیــر
قهرمانــان انیمیشــن یــا مجریــان را بــه کــودک بهعنــوان الگــو معرفــی کنــد بــرای ایــن کار
الزم اســت بــا اقداماتــی نظیــر بــه تصویــر کشــیدن زندگــی بــزرگان و قــرار دادن کــودک در
تمرینهــای گروهــی ،الگوهــای رفتــاری نیــز در اختیــار او قــرار داده شــود .ایــن الگوهــا
بهمــرور بــا رفتارهــای عینــی موحدانــه و خداباورانــه خــود و اتصــاف بــه اوصــاف الهــی ،بــا
تأثیــر در شــناخت کــودک او را بــا خــدا پیونــد خواهنــد داد .مقــوالت فرعــی و جزئیــات
ایــن شــیوه در جــدول شــماره  2آمــده اســت:
جدول  .2مقوالت فرعي و جزييات الگوسازي
مقوله اصلی

مقوالت فرعی
در اختیار قرار دادن الگوهای
کنشی

الگوسازی
استفاده از نیروها و عوامل
انسانی مناسب در برنامهها

جزئیات
دادن الگوها و تمرینهای عملی به کودک
قرار دادن کودک در تمرینهای گروهی
به تصویر کشیدن زندگی بزرگان
افزایش سطحی و معرفتی برنامهسازان
استفاده از نیروهای انسانی پایبند به باورهای توحیدی و دینی
ارتباط عاطفی عوامل برنامه با کودک

ج) تلقیــن انگارههــا :یکــی از مهمتریــن راهکارهــای شــناختی بــرای تربیــت توحیــدی
کــودک و تقویــت خدابــاوری ،اســتفاده از روش تلقیــن انگارههاســت .تلقیــن خــود فرآینــد
هدایــت غیرمســتقیم افــکار فــرد اســت .در حقیقــت تلقیــن عبــارت اســت از فراینــد ارتبــاط

کــه بــه پذیــرش راســخ قضیــه مــورد ارتبــاط در غیــاب زمینههایــی کــه منطقـ ً
ـا بــرای پذیــرش
آن کافــی باشــند منجــر میشــود ( .)Gould & Kolb, 1964در روش تلقیــن انگارههــا،
بهصــورت غیرمســتقیم فکــر کــودک هدایــت شــده و مبانــی و باورهــای توحیــدی بــه او
ـم وَ َبــدَ ا َب ْي َن َنــا وَ َب ْين ُ
ـه َك َف ْر َنــا ب ُ
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القــا میشــود .در ایــن روش بــدون اســتفاده از اســتدال لهای پیچیــده ،کــودک وارد
فضــای توحیــدی شــده و بــاور بــه خــدا در او تقویــت میشــود .البتــه الزم اســت در
دورههــای بعــدی رشــد کــودک و پــس از پیچیــده شــدن بافــت ذهنــی او و دســتیابی او
بــه تفکــر انتزاعــی ،اســتدال لهای متقنــی بــرای بــاور توحیــدی در اختیــار او گذاشــته شــود
تــا ایمــان او مســتند بــه تفکــر و اندیشــه شــده و بــاور بــه خــدا در او تثبیــت گــردد .در
ایــن بخــش الزم اســت اصــل وجــود خــدا مفــروض و مســلم گرفتــه شــود و بــاور بــه خــدا
نیــز عــادی و عمومــی نشــان داده شــود .همچنیــن الزم اســت انگارههایــی بــه کــودک
القــا شــود کــه ایــن انگارههــا زمین ـهای بــوده و در آینــده بــاور توحیــدی فــرد را خواهنــد
ســاخت .مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  3آمــده اســت:
جدول  .3مقوالت فرعي و جزئيات تلقين انگارهها
مقوله اصلی

مقوالت فرعی

جزئیات

مفروض گرفتن اصل

سخن نگفتن از وجود یا عدم وجود خدا

وجود خدا

سخن نگفتن از ذات خدا و پرداختن به صفات و افعال الهی
خدا باورانه بودن تم برنامهها حتی سرگرمیها

عمومی و عادی نشان

اذعان افراد به نقش خدا در زندگیها

دادن باور به خدا

انتساب موفقیتها به خدا از ناحیه افراد مختلف
استفاده از ادبیات دینی

تلقین

ایجاد باور به گزاره چیزهایی وجود دارند که نمیتوان آن را لمس کرد

انگارهها

اما باید از آثار او به او پی ببریم
ایجاد باورها و

ایجاد باور به خوب نبودن هر چیزی که دوست داریم و بد نبودن هر

انگارههای مسلم در

چیزی که دوست نداریم

کودک

ایجاد باور به جدایی اصل ارزشها از رفتار افراد و ایجاد قدرت تمیز
به ارزشها با رفتارها
ایجاد باور به گزارۀ «کسانی هستند که بهتر از من میفهمند»

د) نمادســازی :نمادســازی یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک
اســت .نمادهــا شــناخت کــودک از خداونــد را تقویــت میکننــد .اهمیــت نمادهــا
ازاینجهــت اســت کــه ردپــای آنهــا در تمــام جامعــه بــه چشــم میخــورد و ارتباطــات مــا بــا
یکدیگــر از طریــق همیــن نمادهــا صــورت میگیــرد .اهمیــت شــناخت نمادهــا بهانــدازهای
اســت کــه شــاخه علمــی «نشانهشناســی» بــه مطالعــه نمادهــا و نشانهشناســی میپــردازد
(کریمیــان و یوســفی .)62 :1398 ،نشــانهها پایــه و اســاس کلــی ارتباطــات بــوده و ادراک
انســان نیــز بــا کنتــرل همیــن نشــانهها انجــام میگیــرد (لیتــل جــان)1384 ،؛ بنابرایــن
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رســانه میتوانــد بــا توجــه بــه ویژگــی عینیگرایــی کــودک ،از طریــق ســاخت نمادهــای
توحیــدی و تبــادل آن بــا کــودک ،بــه الیــۀ شــناختی او نفــوذ کــرده و بــاور بــه خــدا را در او
تقویــت کنــد .ایــن نمادهــا میتواننــد افــراد ،اشــیا ،آواهــا ،کلمــات و یــا هــر چیــز دیگــری
باشــند .مثــاً بــا بــه تصویــر کشــیدن داســتانهای انبیــا و بــزرگان از آنهــا ،نمــاد توحیــد
بســازد یــا اینکــه الگوهــا و قهرمــان برنامههــا و انیمیش ـنها نمادهــای دینــی بــا خــود بــه
همــراه داشــته باشــند و یــا نمادهــای موجــود درصحنــه و لبــاس ،نمادهــای متناســب بــا
ســبک زندگــی توحیــدی باشــند .همــه ایــن نشــانهها و نمادهــا بهمنزلــۀ دالــی خواهنــد
بــود کــه کــودک را بــه صاحــب ایــن نشــانه یعنــی خــدا داللــت میکننــد .مقــوالت فرعــی و
جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  4آمــده اســت:
جدول  .4مقوالت فرعي و جزئيات نمادسازي
مقوله اصلی

مقوالت فرعی

جزئیات

نمادسازی

استفاده از الگوها بهمثابه

باور توحیدی داشتن قهرمانهای برنامهها

یک نماد

به تصویر کشیدن زندگی بزرگان

استفاده از نمادهای دینی

استفاده از ادبیات دینی
استفاده از آواهای دینی
طراحی لباس و صحنه متناسب با سبک زندگی دیني

 .2شیوههای عاطفی (احساسی):
این شیوه خود در قالب سه مقوله قابلطرح است که عبارتاند از:
الــف) ایجــاد جاذبــه :تقویــت الیــۀ شــناختی اگــر بهدرســتی صــورت گرفتــه باشــد،
جهــت گرایشــات نیــز بــه ســمت باورهــا خواهــد بــود امــا بــا اینحــال الزم اســت خــود
گرایشــات و الیــۀ احساســی نیــز مــوازی بــا الیــۀ شــناختی مــورد توجــه قــرار گیــرد .رســانه
همزمــان بــا تقویــت بعــد شــناختی کــودک بــرای تقویــت بــاور بــه خــدا بایــد مــي توانــد
احساســات و گرایشــات مثبتــی در کــودک ایجــاد کنــد .یکــی از مهمتریــن راهکارهــا بــرای
تقویــت احساســات کــودک ،شــناخت و ایجــاد جاذبههاســت .بهعبارتدیگــر بایــد
برنامهســازان عوامــل جاذبــه آفریــن را شناســایی کــرده و در ســیر تربیــت توحیــدی کــودک
از آن بهــره بگیرنــد .ایــن جاذبههــا بایــد قــادر بــه شناســاندن جلوههــای زیبــای خدابــاوری
باشــند .در ایــن زمینــه الزم اســت بــا ایجــاد یــک فضــای شــاد و جــذاب و مواجهــه عاطفــی
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بــا کــودک ،محبــت الهــی بــه او و ســایر انســانها را بــه تصویــر کشــیده و بــا نشــان
دادن صفــات جمــال الهــی و نعمتهــای فــراوان خداونــد بــه او امیــد و بشــارت یــک
زندگــی خــوب بدهیــم و از ایــن رهگــذر دوســتی او بــا خــدا را تقویــت کنیــم .قــرآن کریــم
نیــز بــه پیامبــران (ع) دســتور میدهــد از ایــنروش اســتفاده کننــد و خــود نیــز مــردم را
بــه یــادآوری نعمتهــای الهــی فرامیخوانــد و ثمــرۀ ایــن یادآوریهــا را رســتگاری مــردم
میدانــد .مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  5آمــده اســت:
جدول  .5مقوالت فرعي و جزئيات إيجاد جاذبه
مقوله اصلی

مقوالت فرعی

جزئیات
ایجاد فضاهای شاد و جذاب از طریق استفاده از نور ،رنگ و

فضاسازی مناسب در
برنامهها

آواهای مناسب
استفاده از نمادهای دینی جذاب درصحنه و لباس
استفاده از فضاهای مذهبی
معرفی خدا به کودک در دل فضای بازی و سرگرمی
معرفی نعمتهای الهی به کودک

ایجاد

به تصویر کشیدن محبت

بازگو کردن بشارتهای الهی برای او

الهی

نسبت دادن کامیابیها و موفقیتها به خدا

جاذبه

بیان امدادهای الهی در زندگی افراد مختلف
بروز احساسات انسانی در
هنگام بیان مفاهیم مرتبط
با خداباوری
بیان جنبههای زیباشناختی
خدا و دین و نشان دادن
این جنبهها

مواجهه شاد و جذاب با کودک
استفاده از عطوفت و خلق نیک
بیان زیباییها و لذتهای ارتباط با خدا
تکرار مداوم ویژگیها و صفات جمال خداوند
استفاده از آواهای جذاب دینی نظیر صوت قرآن
استفاده از نمادهای دینی و ابزارهای مذهبی زیبا و جذاب

ب) از بیــن بــردن عوامــل دافعــۀ خدابــاوری :یــک روی ســکۀ ایجــاد گرایــش مثبــت و
احســاس خــوب نســبت بــه خــدا در کــودک ،ایجــاد جاذبههــا و روی دیگــر آن از بیــن بــردن

عوامــل دافعــه اســت .اگــر تلویزیــون صرفـ ً
ـا بــر ایجــاد جاذبههــا تمرکــز کنــد و برنام ـهای

بــرای رفــع دافعههــا نداشــته باشــد ،عمــاً جذابیتــی بــرای خدابــاوری ایجــاد نمیشــود.
چراکــه اثــر منفــی دافعههــا ،تأثیــر مثبــت جاذبههــا را خنثــی خواهنــد کــرد .همانگونــه
کــه نمایــش صفــات جمالــی الهــی و مظاهــر محبــت خــدا ،بــرای کــودک جــذاب اســت و
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او را بهســوی دوســتی بــا خــدا ســوق میدهــد ،همانگونــه نیــز نمایــش صفــات جــال
الهــی و مظاهــر غضــب خــدا ماننــد عــذاب الهــی و ...بــرای کــودک وحشـتزا و تــرس آفریــن
بــوده و او را از محبــت خــدا دور میکنــد .الزم نیســت در ایــن بــازۀ ســنی حــس خداترســی
و خــوف از خــدا در کــودک ایجــاد شــود و در برنامههــا بــه کــودک انــذار داده شــود .فوایــد
انــذار و محاســن خداترســی بــرای کــودک قابـلدرک نیســت بنابرایــن موجــب پنــد و عبــرت
در او نمیشــود و تنهــا او را از بــاور بــه خــدا دورتــر میکنــد .همچنیــن رســانه در ایــن
ســن نبایــد خــدا را بهعنــوان موجــودی پیچیــده و غیرقابــل دســترس معرفــی کنــد و بــا
مطالــب دشــوار ذهــن کــودک را مشــوش کنــد چراکــه عــدم درک ایــن مفاهیــم باعــث عــدم
تمایــل کــودک بــرای ارتبــاط بــا خــدا شــده و درنتیجــه باعــث گریــز او از خــدا خواهــد شــد.
مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  6آمــده اســت:
جدول  .6مقوالت فرعي و جزييات از بين بردن عوامل دافعه خداباوري
راهکار اصلی

مقوالت فرعی

جزئیات

از بین بردن عوامل

پرهیز از ایجاد خوف در کودک

پرهیز از انذار

دافعۀ خداباوری

با بیان جنبههای خوف آور

پرهیز از بیان صفات جاللی حقتعالی

خدا و دین

پرهیز از بیان عذابهای الهی
پرهیز از بیان جهنم و عذابهای آن
عدم استفاده از نمادهای دینی ترسآور

پرهیز از مشوش کردن ذهن

پرهیز از پرداختن به مباحث مربوط به چیستی و

کودک با موضوعات پیچیده

چگونگی ذات خدا

خداشناسی

پرهیز از ورود به طرح شبهات خداشناسی نظیر
مسئله شرور

ج) اســتفاده از الگوهــای روابــط انســانی عاطفــی :الگوهــا همانگونــه کــه قــادر بــه ایجــاد
شــناخت در کــودک هســتند بهواســطۀ پیونــد عاطفیشــان بــا کــودک ،میتواننــد محــرک
احساســات و گرایشــات او نیــز باشــند .باورهــا و رفتارهــای الگوهــا بهصــورت مســتقیم
در تقویــت یــا تضعیــف حــس خدابــاوری کــودک تأثیــر دارنــد .کــودک الگوهایــی نظیــر
والدیــن را بهنوعــی رب 1و مظاهــر خــدا دانســته و هرگونــه رفتــار ناســالم از والدیــن موجــب
خدشـهدار شــدن محبــت خــدا در کــودک میشــود .الگوهــا بــرای تأثیرگــذاری بایــد متصــف
 . 1برخــی روایــات بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارنــد از جملــه ایــن روایــت از پیامبــر اکــرم (ص) میفرمایــدَ :أ ِح ُّبــوا
ــم َشــ ْي ً
هُــم َل ي ْ
هُــم (کلینــی:1407 ،
ــان وَ ا ْرحَ ُموهُ ْ
الص ْب َي َ
ــم َت ْرز ُُقو َن ْ
ون ِإ َّل َأ َّن ُك ْ
هُــم َف ِإ َّن ْ
ئا َف ُفــوا ل َ ْ
ــم وَ ِإ َذا وَ عَ ْد ُت ُموهُ ْ
ِّ
َــد ُر َ
.)49/6
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بــه صفــات الهــی بــوده و رفتارهــای زیبــای خــود را مســتند بــه محبــت الهــی کننــد .مثــاً
مجــری برنامــه بایــد بــه همــۀ کــودکان در اســتودیو توجــه کنــد و تفاوتــی بیــن آنهــا
قائــل نباشــد و ایــن مطلــب را بــه کــودک بفهمانــد کــه مــن از خــدا یــاد گرفت ـهام کــه بــه
همــه توجــه کنــم و همــه را دوســت داشــته باشــم .کــودکان در ایــن بــازه ســنی از طریــق
محبتهــای انســانی بــه محبــت الهــی منتقــل میشــوند .ســازندۀ قالبهــای محبــت نیــز
الگوهــا هســتند .مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  7آمــده اســت:
جدول  . 7مقوالت فرعي و جزييات استفاده از الگوهاي روابط انساني عاطفي
مقوالت فرعی

مقوله اصلی

جزئیات

استفاده از

ایجاد حس امید در کودک

از طریق نمایش کامیابیهای انسانهای خداباور

الگوهای روابط

نمایش عشق به خدا در قالب

نمایش عشق الهی در قالب روابط مادر و فرزندی

روابط انسانی

استفاده از کهنالگوهایی نظیر مادر بزرگ برای بیان عشق

انسانی عاطفی

الهی
ارائه گزارشها و الگوهای

نمایندگی کردن مجریان برنامه از صفات جمال الهی و

رفتاری مطلوب توسط رسانه

متصف بودن آنها به این صفات

 .3شیوههای رفتاری:
این راهکار خود در قالب سه مقوله قابلطرح است که عبارتاند از:
الــف) قــراردادن کــودک در موقعیتهــای معنــوی و روحبخــش جــذاب :کنشهــا

ً
عمدتــا نتیجــۀ بینشهــا و نگرشهــا هســتند؛ بنابرایــن تقویــت الیههــای شــناختی و
احساســی افــراد بــهصــورت مســتقیم در ســطح رفتارهــای آنــان تأثیــر میگــذارد؛ امــا در
کنــار تقویــت باورهــا بایــد رفتارهــا نیــز مســتقالً تقویــت شــوند؛ چراکــه بســیاری اوقــات
انجــام رفتارهــا و مداومــت بــر آنــان تبدیــل بــه بــاور خواهــد شــد .ایــن اصــل در روایــات
مختلفــی وارد شــده اســت ازجملــه اینکــه حضــرت امــام کاظــم (ع) میفرماینــد« :مــا تــم
عقــل امــری حتــی یکــون فیــه خصــال شــتی :الکفــر و الشــر منــه مأمونــان و الرشــد والخیــر
منــه مأمــوالن .تــا چنــد صفــت در انســان نباشــد عقــل وی تمــام و کامــل نمیشــود
ازجملــه اینکــه مــردم از کفــر و شــر او در امــان بــوده و بــه هدایــت و نیکــی او آرزومنــد
باشــند» (کلینــی .)۱۸/۱ :1407 ،مفــاد حدیــث بــه روشــنی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
پرهیــز از شــر و بــدی و التــزام عملــی بــه نیکیهــا باعــث تکامــل الیــۀ شــناختی و رشــد
عقالنــی فــرد میگــردد؛ بنابرایــن همانگونــه کــه باورهــا ،رفتارســاز هســتند ،رفتارهــا نیــز
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باورســاز هســتند .از ایــن جهــت الزم اســت رســانۀ ملــی بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک
عــاوه بــر الیههــای شــناختی و احساســی کــودک ،رفتارهــای او را نیــز در جهــت بــاور بــه
خــدا تقویــت کنــد.
قــراردادن کــودک در موقعیتهــای معنــوی و روحبخــش ،یکــی از مهمتریــن
راهکارهــای رفتارســاز اســت .موقعیــت در جهــت مثبــت یــا منفــی میتواننــد اثرگــذار
باشــند .قــرآن کریــم نیــز بــر ایــن اصــل تأکیــد کــرده و بــه مســلمانان دســتور میدهــد
خــود را وارد موقعیتــی کــه در آن آیــات الهــی بــه ســخره گرفتــه میشــود ،نســازند و بــا
کفــار مجالســت نکننــد؛ چراکــه آنــان نیــز تحــت تأثیــر عقایــد و رفتارهــای ناصحیــح ایــن
گــروه قــرار میگیرنــد .1تلویزیــون نیــز بــرای تقویــت رفتارهــای توحیــدی بایــد بتوانــد بــرای
کــودک فضایــی معنــوی و روحبخــش بســازد کــه کــودک بهصــورت ناخــودآگاه در آن فضــا
بــا محبــت الهــی آشــنا شــود و تمایــل بــه دوســتی بــا خــدا پیــدا کنــد .ضبــط برنامههــا
در فضــای معنــوی و مکانهــای مقــدس و قــراردادن کــودک در فضــای رفتارهــای دینــی و
اخالقــی و تشــویق و پــاداش بــه او از طریــق رســانه میتوانــد از مهمتریــن روشهــای
موقعیتســازی باشــد .مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  8آمــده
اســت:
جدول  . 8مقوالت فرعي و جزييات قرار دادن کودک در موقعیتهای معنوی و روحبخش جذاب
راهکار اصلی

قرار دادن کودک در
موقعیتهای معنوی و
روحبخش جذاب

مقوالت فرعی

جزئیات

ضبط یا پخش برنامهها در

تعلیم مفاهیم خداباوری از دل طبیعت و عدم اکتفا

مکانهای معنوی و جذاب

به فضای بستۀ استودیو

قرار دادن کودک در فضای
رفتارهای دینی و رفتارهای
جذاب اخالقی

انجام مناسک و مراسمات دینی نظیر نماز در حین
پخش برنامه توسط عوامل
استفاده از تشویق و پاداش دادن به کودک و عدم
تحمیل مناسک به او

ب) تمریــن عملــی مناســک ســاده دینــی از طریــق رســانه :پیشتــر گفتــه شــد
کــودکان بهشــدت تقلیــدی و عینــی گــرا هســتند؛ بنابرایــن رفتارهــای افــراد دیگــر بهویــژه
افــرادی کــه بــا آنــان پیونــد عاطفــی دارنــد ،برایشــان حائــز اهمیــت بــوده و از آنــان تقلیــد
میکننــد .رســانه بایــد از ایــن ظرفیــت در کــودک حداکثــر بهرهبــرداری را داشــته باشــد و
ُسـ َتهْ زَأُ بِهَ ــا َفـ َ
ـات َّ
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بــا معرفــی الگوهــای رفتارســاز ،رفتارهــای کــودک را جهتدهــی کننــد .رســانه بایــد قــادر
باشــد بــا ارتبــاط مســتقیم بــا والدیــن در خانــه و مربیــان در مهــد یــا مدرســه ،روابــط خــود
را بــا ایــن الگوهــا بهگونــهای ریلگــذاری کنــد کــه بتوانــد هماهنــگ بــا برنامههــای
خــود از ظرفیتهــای ایــن الگوهــا نیــز بهــره ببــرد .از ســوی دیگــر بایــد در برنامههــای
خــود بهخصــوص انیمیشــنها و فیلمهــا ،شــخصیتهایی اســتاندارد را بهعنــوان الگــو
معرفــی کنــد کــه کــودک بتوانــد بــا آنــان هــم ذات پنــداری کــرده و رفتارهــای صحیــح را از
آنــان بیامــوزد .مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره  9آمــده اســت:
جدول  .9مقوالت فرعي و جزييات تمرين عملي مناسك ساده ديني از طريق رسانه
مقوله اصلی

مقوالت فرعی
تمرین گروهی متون دینی و
اذکار کالمی ساده

تمرین عملی مناسک
ساده دینی از طریق رسانه

انجام مراسمات و مناسک دینی
در برنامهها

جزئیات
از طریق شعر و سرودخوانی داستانهای مهیج
حفظ آیات و اذکار کوتاه با افکتهای ویژه و
جذاب
انجام مناسک توسط عوامل برنامه

ایجاد رفتار ثابت در کودک از

انجام عملی شکرگزاری از خدا در هر برنامه

طریق برنامه

اجرای یک آیتم دینی ثابت در قسمتی از برنامه

ج) اســتفاده از الگوهــای رفتارســاز :عوامــل مســتقیم رســانه یعنــی مجریــان برنامههای
کــودک نیــز بایــد متصــف بــه اوصــاف دینــی و اخالقــی بــوده و رفتارهــای آنــان متناســب
بــا بــاور توحیــدی باشــد .همــه ایــن الگوهــا فضایــی را فراهــم میکننــد کــه رفتارهــای
موحدانــه در کــودک تقویــت شــود .کارشناســان معتقدنــد« :بایــد الگویــی توســط رســانه
ســاخته شــود کــه خــود اهــل رفتارهــای توحیــدی و مناســک باشــد مثــاً مجــری پایــان

برنامــه دعــا کنــد و قهرمانــان داســتانها نیــز نمادهــای مذهبــی را بــا خــود همــراه ســازند،
همــه اینهــا باعــث میشــود کــودک از رفتارهــای صحیــح تقلیــد کنــد ».نمایندگــی کــردن
از صفــات خــدا توســط عوامــل برنامــه از مهمتریــن روشهــای تقویــت رفتــار در کــودک
اســت .کنشــگر مــا مثــاً مجــری بایــد نماینــدۀ صفــات الهــی نظیــر رحمانیــت ،عدالــت و ...

باشــد .بــرای نمونــه ممکــن اســت در برنامــۀ ترکیبــی مجــری توجــه همهجانبــه بــه همــۀ
بچههــای حاضــر در اســتودیو نداشــته باشــد ،ولــی خــدا بــه همــه توجــه دارد پــس مجــری
هــم بایــد همــه را مــورد تفقــد قــرار دهــد ،در غیــر ایــن صــورت در انتقــال ایــن گــزاره بــه
کــودک کــه «خــدا بــه همــه توجــه دارد و نســبت بــه همــۀ بنــدگان مهربــان اســت چنــدان
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موفــق نخواهــد شــد»« .الزم اســت الگــو بــودن والدیــن توســط رســانه تقویــت شــود و
ارتبــاط بــا والدیــن بــه نحــو صحیــح ریلگــذاری شــود تــا محبــت مــادر و قــدرت پــدر کــه
مظاهــر اصلــی الهــی هســتند ،خدشـهدار نشــود و کــودک بــه تکیهگاههــای خــود کــه بــرای
او بهنوعــی رب محســوب میشــوند ،بیاعتمــاد نشــود ».مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن
شــیوه در جــدول شــماره  10آمــده اســت:
جدول  .10مقوالت فرعي و جزييات استفاده از الگوهاي رفتارساز
مقوالت فرعی

جزئیات

مقوله اصلی
استفاده از

ریلگذاری ارتباط صحیح رسانه

بازنمایی و ترویج شخصیت والدین مطلوب در برنامهها

الگوهای رفتار

با والدین

ساز

ارائه و معرفی شخصیتهای

پرداختن به زوایای زندگی رهبران مذهبی در قالب داستان

الگو

آموزش تقلید مطلوب از کهنالگوهایی نظیر مادربزرگ و
پدربزرگ

نمایش سبکرفتاری خداباورانه

به همراه داشتن نمادهای دینی برنامهها توسط قهرمانان

و دینی توسط عوامل برنامه

ماجرا با کنشگران برنامه

بحث و نتیجهگیری
تحلیــل و بررســی یافتههــای ایــن پژوهــش مبتنــی بــر پارادایمهــای شــناختی ،عاطفــی
و رفتــاری تربیــت اســامی نشــان میدهــد کــه رســانه ملــی بــرای کــودک  4-7ســاله
ظرفیتهــای عظیمــی بــرای تقویــت خدابــاوری میتوانــد ایجــاد کنــد .روح کــودک بهطــور
فطــری بــا شــبهه و گنــاه پــر نشــده اســت و هماننــد زمیــن خالــی اســت کــه هنــوز علــف

هــرز نــدارد و همچنیــن او فطرتـ ً
ـا بــه کمــاالت گرایــش داشــته و وجــود او بــر خداشناســی
مفطــور اســت پــس تنهــا الزم اســت مربیــان کــودک شــامل والدیــن ،معلمــان و رســانهها
از ایــن زمینــۀ مهــم بهــره بگیرنــد.
تلویزیــون نیــز باوجــود ظرفیتهــای بــاالی خــود کــه مهمتریــن آنهــا قــدرت بــر
تصویرگــری اســت ،میتوانــد بــا عینیســازی صفــات و افعــال خــدا در قالبهــای مختلــف،
عهــدهدار بخــش زیــادی از تربیــت توحیــدی کــودک گشــته و خدابــاوری فطــری را در او
تقویــت کنــد .تلویزیــون بــا تعامــل و همــکاری نزدیــک بــا والدیــن ،ســایر متولیــان تعلیــم و
تربیــت و الگوهــای کــودکان بایــد بتوانــد ابتــدا بســتری ایجــاد کنــد کــه موانــع خدابــاوری
از بیــن بــرود .ســپس بــا اســتفاده از راهکارهــای دهگانـهای کــه در ذیــل عنصــر تأثیــر مــدل
ارتباطــی الســول توســط کارشناســان پیشــنهاد شــده اســت ،بــه تقویــت خدابــاوری در
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کــودک پرداختــه و نمــود آن را نیــز ارزیابــی کنــد .بــه نظــر نگارنــدگان ،نمــود خدابــاوری در
کــودک کنشهــای رفتــاری در قالــب مناســک دینــی یــا باورهــای عمیــق بــه خــدا نیســتند.
نمــود خدابــاوری در کــودک  4-7ســاله شــناخت ســاده نســبت بــه خــدا و وجود احساســات
مثبــت بــرای دوســتی بــا خــدا و اذعــان بــه ایــن دوســتی اســت.
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