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چکیده

ــح از  ــا درک صحی ــت؛ ام ــادی اس ــم اعتق ــای مفاهی ــنگ بن ــن و س ــم بنیادی ــد، از مفاهی ــدا و توحی ــوم خ مفه

ــم  ــن مفاهی ــه ای ــت، چراک ــان نیس ــی آس ــودکان دورۀ پیش عملیات ــرای ک ــدی آن ب ــی کلی ــاوری« و مفاهیم »خداب

ــم آموزشــی  ــار داشــتن ظرفیت هــای عظی ــا اتخــاذ شــیوه های مناســب و در اختی ــی ب انتزاعــی اســت. رســانۀ مل

ــش  ــن پژوه ــد. در ای ــته باش ــی داش ــش اساس ــد نق ــودکان می توان ــی ک ــبکه های تخصص ــه ش ــی ازجمل و تربیت

داده هــا از طریــق روش اســنادی و مصاحبــۀ نیــم ســاخت یافته از کارشناســان مربــوط گردآوری شــده و ســپس از 

ــد. یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن  طریــق روش تحلیــل تفســیری و تحلیــل مضمــون، موردبررســی قرارگرفته ان

اســت کــه بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک 4 -7 ســاله می تــوان ســه دســته از روش هــای شــناختی، عاطفــی 

ــل راهکارهــای  ــن انگاره هــا و نمادســازی ذی ــوم خــدا، الگوســازی، تلقی ــاری پیشــنهاد داد. عینی ســازی مفه و رفت

دســته شــناختی قــرار دارنــد. ایجــاد جاذبه هــا، از بیــن بــردن عوامــل دافعــۀ خدابــاوری و اســتفاده از الگوهــای 

روابــط انســانی عاطفــی ناظــر بــه راهکارهــای عاطفــی هســتند. قــراردادن کــودک در فضاهــای معنــوی و روح بخــش 

توســط رســانه، اســتفاده از الگوهــای رفتارســاز و تمریــن عملــی مناســک ســاده دینــی از طریقــه رســانه بــه تقویــت 

ــد. ــاری می پردازن ــد رفت بع
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مقدمه

ــن اســت  ــی نشــان گر ای ــژه ارتباطــات بین الملل مطالعــه عرصــۀ ارتباطــات جمعــی به وی

ــای  ــادل پیام ه ــرای تب ــترده ای ب ــازار گس ــه ب ــان ب ــی، جه ــای ارتباط ــد فناوری ه ــا رش ــه ب ک

ــازار  ــان و ب ــک لوه ــی م ــدۀ جهان ــد دهک ــی مانن ــه نظریه های ــت ک ــده اس ــل ش ــر تبدی بش

پیــام محســنیان راد مؤیــد ایــن مطلــب هســتند. در ایــن فضــای تبــادل حداکثــری پیــام، هــر 

گفتمــان فرهنگــی درصــدد ایجــاد و انتقــال بینش هــا، باورهــا و ارزش هــای 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 دســتگاه های تبلیغاتی شــان و همچنیــن بــرای انتقــال اندیشــه های نــاب 

اســامی بــه افــراد جامعــه و ایجــاد بــاور بــه ایــن اندیشــه ها در آن هــا و همچنیــن تقویــت 

فکــر دینــی ایشــان، از ظرفیــت عظیــم رســانه ای به خصــوص رســانۀ ملــی کــه به مثابــه، یــک 

مدرســه و دانشــگاه عمومــی اســت، بهــره بیشــتری گیــرد.

ازجملــه افــراد جامعــه، کــودکان هســتند کــه از یک ســو ظرفیــت تربیت پذیــری باالیــی 

دارنــد و از ســوی دیگــر به دلیــل بافــت بســیط فکــری و فرهنگــی، از آســیب پذیرترین 

ــاوِر انســان گرایانــه غــرب در امــان نبــوده و  مخاطبــان هســتند کــه امــروز از هجمه هــای ب

اندیشــۀ دینــی و مفاهیــم بنیادیــن مذهبــی آنــان در معــرض خطــر اســت. در ایــن میــان 

خدابــاوری و توحیــد، مهم تریــن ایــن مفاهیــم بنیادیــن دینــی هســتند کــه زیربنــا و شــالوده 

ســایر مفاهیــم اعتقــادی هســتند و حیــات طیبــه قرآنــی نیــز در پرتــو بــاور عمیــق توحیــدی 

ــت  ــکل دهی و تقوی ــتای ش ــز در راس ــی نی ــای دین ــۀ آموزه ه ــن رو هم ــرد. ازای ــکل می گی ش

ــه  ــق ب ــن معرفــت دقی ــاوری« در روح انســان هســتند؛ بنابرای »بینــش توحیــدی« و »خداب

ایــن مفاهیــم و انتقــال صحیــح آن هــا 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 

ــواس  ــا ح ــی آن را ب ــه ازای خارج ــا ب ــد م ــودک نمی توان ــده و ک ــوب ش ــی محس و غیرعین

ــئله ای  ــوع، مس ــن موض ــر ای ــوی دیگ ــد و از س ــاس کن ــًا درک و احس ــود عین ــه خ پنج گان

اساســی بــرای متولیــان تربیــت )والدیــن، روحانیــون، معلمــان، رســانۀ ملــی و...( نیــز بــه 
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شــمار مــی رود. چراکــه ایجــاد بــاور نســبت بــه مفاهیــم غیرعینــی در ایــن ســطح و تقویــت 

ــژه و  ــارت وی ــه مه ــاز ب ــت و نی ــوار اس ــودن او دش ــاور نم ــروزی و خداب ــودک ام آن در ک

ــا این حــال کــودک دارای ظرفیت هــای عظیمــی ماننــد  شــیوه هایی مؤثــر و صحیــح دارد؛ ب

فطــرت پــاک اســت کــه در ایجــاد بینــش خداباورانــه نقــش بســزایی دارد؛ امــا چگونگــی 

ــن  ــا ای ــت. ب ــی اس ــت دین ــد تربی ــات فراین ــان از معض ــا همچن ــن ظرفیت ه ــت ای تقوی

ــاوری در  ــت خداب ــای تقوی ــه روش ه ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــون ای ــل هم اکن تفاصی

کــودکان )7-4( از طریــق برنامه هــای رســانه ملــی به عنــوان یــک دانشــگاه و مدرســۀ بــزرگ 

عمومــی چیســت و چگونــه می تــوان ایــن بــاور را در آن هــا شــکل داده و تقویــت نمــود؟ 

در پاســخ بــه پرســش، ایــن مقالــه خــود را متکفــل ارائــه روش هــای تقویــت خدابــاوری در 

کــودکان چهارتــا هفــت  ســاله از طریــق رســانۀ ملــی می دانــد تــا از ایــن طریــق گامــی بــرای 

ــی و آموزشــی برداشــته  ــرای انجــام رســالت تربیت ــی ب ــی رســانۀ مل ــت علم ــش ظرفی افزای

شــود.

ــه  ــود ک ــخ داده ش ــر پاس ــش های زی ــه پرس ــت ب ــده اس ــاش ش ــش ت ــن پژوه در ای

ــد؟  ــی کدام ان ــق رســانۀ مل ــودکان )7-4 ســاله( از طری ــاوری در ک ــت خداب روش هــای تقوی

چــه راهکارهایــی بــرای نفــوذ در نگــرش کــودک )7-4 ســاله( و در الیــۀ شــناختی، عاطفــی و 

در نهایــت رفتــاری او در جهــت تقویــت خدابــاوری در او از طریــق رســانۀ ملــی وجــود دارد؟

پیشینه پژوهش

ــودکان« در  ــی ک ــدا در زندگ ــوان »خ ــا عن ــاب ب ــب کت ــی در قال ــوی )1395( پژوهش اخ

ســال 1395 انجــام داد. داده هــای ایــن پژوهــش بــه روش اســنادی گردآوری شــده اســت. 

تــاش محقــق بــر ایــن بوده اســت کــه بــا گــردآوری اطاعــات دینــی و روان شــناختی 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 

ــان  ــی نش ــانه توجه ــق رس ــاوری از طری ــای خداب ــت روش ه ــه تقوی ــق ب ــن تحقی ــت. ای اس

نــداده اســت و بیشــتر بــه ارتباطــات چهــره بــه چهــره تمایــل دارد.

ــوان »اصــول و روش هــای آمــوزش مفهــوم خــدا و  ــا عن ــی )1392( پژوهشــی ب وجدان

ــه  ــز ب ــه نی ــن مقال ــای ای ــام داد. داده ه ــان« انج ــودکان و نوجوان ــاوری در ک ــت خداب تقوی
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روش اســنادی گردآوری شــده اســت. محقــق تــاش کــرده اســت کــه راهکارهایــی کاربــردی 

ــزده  ــی و پان ــز هشــت اصــل تربیت ــت نی ــه دهــد. درنهای ــت موضــوع پژوهــش ارائ در جه

ــه  ــد. وج ــه می ده ــان ارائ ــرای نوجوان ــز ب ــت روش نی ــودکان و هش ــرای ک ــی ب روش تربیت

ــت از  ــه تربی ــدم توجــه ب ــر ســنی آن و ع ــودن متغی ــن پژوهــش در گســترده تر ب ــز ای تمای

ــد. ــانه می باش ــق رس طری

 قمــری )1391( پژوهشــی بــا عنــوان »شــيوه هاي انتقــال مفاهيــم دينــي بــه كــودكان بــا 

تأكيــد بــر شــيوۀ آمــوزش مفهــوم خــدا در تلويزيــون« انجــام داد. هــدف ايــن پژوهــش كــه 

بــا روش اســنادي ـ کتابخانــه ای انجام شــده، يافتــن راهكارهــاي انتقــال مفاهيــم دينــي از 

طريــق برنامه هــای آموزشــي تلويزيــون بــه كــودكان 7 تــا 12 ســاله بــوده اســت. همچنيــن 

تعريــف و توضيــح ویژگی هــای روان شــناختي شــیوه های انتقــال معنــي بــه كــودكان، 

ــیوه ها،  ــن ش ــری اي ــزان به کارگی ــودكان و مي ــطح درك ك ــن س ــب بي ــادل و تناس ــاد تع ايج

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. 

ــت.  ــال اس ــت س ــر از هف ــودک پایین ت ــنی ک ــر دورۀ س ــا ب ــش م ــای پژوه ــه بن درصورتی ک

ضمــن اینکــه موضــوع پژوهــش قمــری نســبتًا عام تــر اســت.

در جمع بنــدی بررســی ایــن پیشــینه ها نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه هیچ کــدام 

ــاله از  ــا هفت س ــودکان چهارت ــاوری در ک ــت خداب ــای تقوی ــه روش ه ــا ب ــن پژوهش ه از ای

طریــق رســانۀ ملــی توجهــی نشــان نــداده و همچنیــن عمدتــًا بــه ارتباطــات چهــره بــه چهــره 

ــق رســانه شــده اند. ــی از طری ــر وارد بحث هــای ارتباطات ــل داشــته اند و کمت تمای

مفاهیم و چارچوب نظري 

ــناخت و  ــه ش ــود اهلل در ناحی ــه وج ــاد ب ــان و اعتق ــان ایم ــاوری هم ــاوری: خداب خداب

ترتیــب اثــر دادن بــه ایــن بینــش در ناحیــه رفتــار اســت. بــه  بیــان  دیگــر خدابــاور همــان 

موحــدی اســت کــه بــه مبــدأ واحــد جهــان کــه ذات مســتجمع صفــات کمالــی و منــزه از 

ــی  ــش احساس ــد و در پوش ــدۀ او می دان ــود را بن ــان دارد و خ ــت، ایم ــلبی اس ــات س صف

متشــکل از خــوف و رجــا ســعی در پیاده ســازی برنامه هــای دینــی دارد و در دنیــا و آخــرت 

ــاوری  ــه خداب ــت ک ــن اس ــد. روش ــخگو می دان ــل او پاس ــه او و در مقاب ــبت ب ــود را نس خ

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؛ ازاین جهــت نیــز ایــن تحقیــق 

ــرار  ــر ق ــاری را مدنظ ــی و رفت ــناختی، عاطف ــۀ ش ــه الی ــاوری در س ــت خداب ــای تقوی جنبه ه

خواهــد داد.

کودکــی: کــودک در لغــت بــه معنــای کوچــک و صغیــر اســت و در زبــان پهلــوی کوتــک 

ــدا، 1346:  ــت )دهخ ــک اس ــر آن کوچ ــورت دیگ ــت. ص ــه اس ــر به کاررفت ــی صغی ــه معن ب

ــی  ــه  طورکل ــی رود. ب ــه شــمار م ــی از مراحــل رشــد انســان ب ــی یک ــودک(. کودک مدخــل ک

اغلــب تغییــرات جســمانی، روانــی، ذهنــی و اجتماعــی مــا بــه  تدریــج اتفــاق می  افتــد. در 

ــا ابعــاد رشــد انســان وجــود دارد کــه  روان شناســی رشــد نظریه  هــای متنوعــی در رابطــه ب

ــه  ــار مرحل ــامل چه ــه ش ــن نظری ــود. ای ــوب می ش ــا محس ــن آن ه ــاژه از مهم تری ــۀ پی نظری

 Berger,( حســی ـ حرکتــی، پیش عملیاتــی، عملیــات عینــی و عملیــات صــوری اســت

.)2008

در ایــن مقالــه دورۀ کودکــی در بــازۀ چهارتــا هفــت  ســالگی مدنظــر اســت کــه ایــن زمــان از کودکی 

بخشــی از همــان دورۀ پیش عملیاتــی پیــاژه اســت. دلیــل انتخــاب ایــن بــازۀ ســنی ایــن اســت کــه بــا 

ــی از طریــق رســانه  ــه ویژگی هــای دورۀ پیش عملیاتــی، حساســیت و دشــواری آمــوزش دین توجــه ب

در ایــن مرحلــه بســیار باالســت ولــی به رغــم ایــن میــزان از حساســیت، بــا توجــه بــه بررســی پیشــینۀ 

تحقیقــات پیرامــون ایــن موضــوع و مشــورت بــا کارشناســان مشــخص شــد ســایر دوره هــای کودکــی 

ــورد  ــا در م ــد؛ ام ــه قرارگرفته ان ــدی موردمطالع ــته تاح ــالگی درگذش ــازده س ــا ی ــت ت ــازۀ هف ــر ب نظی

ــوع و  ــدان متن ــا هفــت ســالگی مطالعــات کافــی صــورت نگرفتــه اســت و روش هــای چن ــازۀ چهارت ب

درعین حــال کاربــردی بــرای تربیــت توحیــدی کــودک از طریــق رســانه ارائــه نشــده اســت.

رســانۀ ملــی: روشــن اســت کــه مفهــوم رســانۀ ملــی، مفهــوم گســترده ای اســت و در ایــن مقالــه 

همــۀ ایــن مفهــوم بــا تمــام ارکان آن مدنظــر نیســت. مطلــوب مــا تنهــا ارائــه روش هــا، راهکارهــا و 

راهبردهــا بــرای برنامه ســازان اســت و ایــن پژوهــش بــه ارائــه راهبردهــا بــه مدیــران چنــدان نظــری 

ــر برنامه هــای  ــدارد، بلکــه متمرکــز ب ــه بخش هــای رادیویــی ن ــی ب ــگاه چندان ــدارد. ایــن پژوهــش ن ن

ــن  ــا س ــب ب ــه متناس ــی را ک ــانۀ مل ــیمای رس ــبکه های س ــی از ش ــای نمایش ــوده و برنامه ه ــیما ب س

ــرار  ــه ق ــن( موردتوج ــودکان و انیمیش ــی ک ــای ترکیب ــل برنامه ه ــت )از قبی ــودک اس ــخصیت ک و ش

می دهــد.
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مدل السول و الگوی الویج- اشتاینر

در ایــن پژوهــش، شــبکه های ســیمای رســانۀ ملــی، فرســتنده و کــودکان نیــز گیرنــدۀ 

فراینــد ارتباطــی هســتند؛ ازایــن رو بــرای فهــم ایــن فراینــد الزم اســت از یکــی از مدل هــای 

ــد  ــۀ هارول ــدل گون ــی م ــای ارتباط ــتین مدل ه ــی از نخس ــم. یک ــره بگیری ــی به ارتباط جمع

ــر  ــه تأثی ــه الی ــر س ــر عنص ــد ب ــل تأکی ــه دلی ــول ب ــی الس ــدل ارتباط ــت. م ــول1 اس الس

می توانــد مــدل مناســبی بــرای فهــم چگونگــی تأثیــر بــر کــودکان و تقویــت خدابــاوری در 

آن هــا باشــد. البتــه روشــن اســت کــه ایــن مــدل، خطــی و ســاده اســت و ممکــن اســت بــا 

نظریه هــای جدیــد مرتبــط بــا مخاطــب فعــال در تعــارض باشــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 

ــوده و در  ــی و فکــری بســیط ب ــه لحــاظ ذهن مخاطــب مــا کــودک 7-4 ســاله اســت کــه ب

ــود،  ــوب نمی ش ــال محس ــب فع ــال مخاط ــد بزرگ س ــی دارد و مانن ــت انفعال ــت حال تربی

ــرد. ــره ب ــوب به ــا و چارچ ــوان مبن ــه به عن ــن نظری ــی از ای ــق به خوب ــوان در تحقی می ت

در مــدل الســول عــاوه بــر ســه عنصــر کاســیک )فرســتنده، پیــام، گیرنــده( دو عنصــر 

»وســیله« و »تأثیــر« نیــز افــزوده شــده اســت )Mcquail & Windahl, 2016(. مــدل 

ــاه خاصــه شــده اســت: ــارت کوت ــج عب الســول در پن

ــه  ــی 5. چ ــه کس ــه چ ــی؟ 4. ب ــه کانال ــد؟ 3. در چ ــه می گوی ــی؟ 2. چ ــه کس  1. چ

تأثیــری؟ به این ترتیــب الســول در مــدل خــود، فرســتنده یــا منبــع، پیــام، کانــال، گیرنــده 

ــنیان راد، 1393: 377 -376(. ــت )محس ــرده اس ــرح ک ــر را مط و تأثی

ــه  عنصــر تأثیــر در مــدل الســول از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن بایــد ب

ــر و  ــاط گ ــه نقــش ارتب ــن مــدل رســید. بســته ب ــر در ای ــر و اث فهــم صحیحــی از واژه تأثی

ــف  ــی مختل ــای ارتباط ــد. اثره ــاوت می کن ــوب تف ــر مطل ــوع اث ــاص، ن ــی خ ــۀ ارتباط وظیف

ــدادی از  ــت. در تع ــدد یاف ــی های متع ــوع شناس ــا ن ــت ها ی ــوان در فهرس ــر را می ت موردنظ

ــه  نحوی کــه اثرهــای  ــه شــده اند، ب ایــن فهرســت ها، اثرهــا به صــورت سلســله  مراتــب ارائ

ــه اثرهــا بیشــتر در حکــم  ــوان تحصیــل کــرد. ب ــی می ت زیریــن را آســان تر از اثرهــای فوقان

نوعــی جریــان نگریســته می شــود، زیــرا پــس از رســیدن بــه اثــر باالتــر، دسترســی بــه یــک 

اثــر پایین تــر ضــروری اســت. بــرای نمونــه نوعــی از ایــن الگوهــا، الگــوی سلســله  مراتبــی 

1 . Harold Dwight Lasswell : 1902_1978
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ــن  ــد. ای ــط داده ان ــات بس ــتفاده از تبلیغ ــرای اس ــه ب ــت ک ــتاینر2 )1961( اس ــج1 و اش الوی

الگــو، شــش مرحلــه را نشــان می دهــد کــه قبــل از تــاش بــرای رســیدن بــه مرحلــۀ بعــدی 

بایــد مرحلــۀ قبــل را طــی نمــود. ایــن شــش مرحلــه بــه ترتیــب عبارت انــد از:

 Bendixen,(  1. آگاهــی؛ 2. شــناخت؛ 3. عاقه منــدی؛ 4. ترجیــح؛ 5. اعتقاد؛ 6. خریــد

 .)1993

این شش مرحله را می توان به سه بعد یا دسته تقسیم نمود:

1. شناختی )محدودۀ افکار، پیام ها، اطاعات و واقعیت ها را فراهم می آورند.(

2. عاطفی )محدودۀ عواطف، پیام ها، نگرش ها و احساسات را تغییر می دهند.(

3. رفتــاری )محــدودۀ انگیزه هــا، پیام هــا و تمایــات را بــه حرکــت درمی آورنــد یــا بــه 

ــد.( آن هــا جهــت می دهن

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 می شــود )ســورین و تانــکارد، 1396: 19-20(.

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 

ــه  ــری ک ــرای او تأثی ــن ب ــود. بنابرای ــی ب ــات جنگ ــگ و تبلیغ ــورد جن ــات در م ــر تحقیق نظی

ــت  ــر او غای ــود و از منظ ــوردار ب ــادی برخ ــت زی ــود از اهمی ــار می ش ــر رفت ــه تغیی ــر ب منج

تاش هــای تبلیغاتــی محســوب می شــد. از ایــن نظــر تأثیــر در مــدل الســول، هــر ســه الیــۀ 

ــن  ــی ترین و عینی تری ــه اساس ــرد ک ــاری را در برمی گی ــی( و رفت ــی )عاطف ــناختی، احساس ش

نــوع اثــر بــرای او نیــز، تأثیــر رفتــاری اســت کــه ناشــی از تأثیــر در ناحیــه شــناخت و عاطفــه 

می باشــد. بــه دلیــل تنــوع مقــوالت طرح شــده در ایــن مقالــه بــرای پرهیــز از تکــرار، برخــی 

از مبانــی پژوهــش در ذیــل مقوله هــا توضیــح داده شــده اســت.

1 . Lavidge

2 . Steiner
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نظریۀ رشد پیاژه

ــود  ــان وج ــد انس ــاد رش ــا ابع ــه ب ــی در رابط ــای متنوع ــد نظریه  ه ــی رش در روان شناس

دارد کــه نظریــۀ رشــد شــناختی ژان پیــاژه1 از مهم تریــن آن هــا محســوب می  شــود. 

اساســی ترین مســئله ای کــه وی طــرح کــرده و بــه آن پاســخ گفتــه ایــن اســت کــه: 

ــه  ــد، چگون ــی می کن ــود و در آن زندگ ــد می ش ــه در آن متول ــی ک ــی از دنیای ــناخت آدم »ش

ــر  ــش منج ــن پرس ــه ای ــخ وی ب ــران، 1383: 67(. پاس ــیف و دیگ ــود؟« )س ــل می ش حاص

بــه تحقیقــات دامنــه داری شــد کــه نتیجــه آن نظریــه مشــهور وی در زمینــه رشــد شــناختی 

ــه دســته بندی کــرده  ــر اســاس چهــار مرحل ــه رشــد شــناختی خــود را ب ــاژه نظری اســت. پی

ــد از: ــه عبارت ان ــت ک اس

ــداری . 1 ــاب پای ــه: اکتس ــن مرحل ــای ای ــالگی(؛ ویژگی  ه ــا 2 س ــد ت ــی )تول ــی حرکت حس

شــی، درک اولیــه علــت و معلــول روابــط. تغییــرات اصلــی مرحلــه پیــش رفتــن رشــد 

بازتابــی بــه ســمت رشــد فعــال حســی حرکتــی بــرای کشــف محیــط.

 پیش عملیاتــی )2 تــا 7 ســالگی(؛ ویژگی  هــای ایــن مرحلــه: تفکــر نمادیــن، رشــد زبــان 2. 

)2 تــا 4 ســالگی(، خودمحــوری تفکــر و زبــان، عــدم توانایــی حــل مســائل و نگــه  داری 

ذهنــی. تغییــرات اصلــی مرحلــه: تغییــر درک روابــط ســاده علــت و معلولــی بــه تفکــر 

پیــش منطقــی و اســتفاده از نمادهــا بــرای موضوعــات اعمــال و موقعیت  هــا.

ایــن مرحلــه: بازگشــت پذیری، 3.   عملیــات عینــی )7 تــا 11 ســالگی(؛ ویژگی  هــای 

نگهــداری ذهنــی، رشــد افــکار منطقــی و به کارگیــری آن در حــل مســائل عینــی، عــدم 

ــه:  ــی مرحل ــرات اصل توانایــی حــل مســائل پیچیــده کامــی و مســائل فرضــی. تغیی

ــی. ــرای حــل مســائل منطقــی و عین رشــد و پیشــرفت تفکــر منطقــی ب

 عملیــات صــوری )از نوجوانــی تــا بزرگ ســالی(؛ ویژگی  هــای ایــن مرحلــه: حــل 4. 

منطقــی همــه مســائل، افــکار علمــی، حــل مســائل فرضــی و مســائل پیچیــده کامــی، 

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

1 . Jean Piaget
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دوره پیش عملیاتی

ــت  ــالگی اس ــش7 -4 س ــن پژوه ــر در ای ــنی موردنظ ــازۀ س ــت ب ــه گذش ــه ک همان گون

کــه بخشــی از دورۀ پیش عملیاتــی پیــاژه اســت. علــت نام گــذاری ایــن مرحلــه بــه 

»پیش عملیاتــی« 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 

ــد کــه چیزهــا و وقایــع  )ســیف، 1395: 85( در ایــن دوره کــودک ایــن توانایــی را می یاب

ــای  ــان کارکرده ــی، در جری ــن توانای ــد. ای ــدا بدان ــود ج ــای خ ــواس و کاره ــوزه ح را از ح

ــان رشــد کارکردهــای  ــه، هم ــن مرحل ــی ای ــی اصل ــور می رســد. ویژگ ــه ظه ــودک ب ــزی1 ک رم

ــد چیــزی را جانشــین چیــز  ــان اســت. منظــور ایــن اســت کــه کــودک می توان نمــادی و زب

ــر  ــه تفک ــا شــروع ب ــر انتزاعــی نیســتند ام ــه کــودکان دارای تفک ــن مرحل ــد. در ای ــر کن دیگ

ــتفاده  ــیا اس ــش اش ــرای نمای ــر ب ــات و تصاوی ــد از کلم ــاد می گیرن ــد و ی ــن می کنن نمادی

ــم  ــوز ه ــا هن ــود؛ ام ــر می ش ــه بهت ــن مرحل ــا در ای ــر آن ه ــان و تفک ــه زب ــد. درحالی ک کنن

تمایــل دارنــد در مــورد مســائل کامــاً ملمــوس فکــر کننــد )ســیف و دیگــران، 1383(. از 

ــر تصــورات شــخصی  ــان ب ویژگی هــای ایــن مرحلــه خودمحــوری2 کــودکان اســت یعنــی آن

ــدگاه  ــد و دی ــرار دهن ــران ق ــت دیگ ــود را در موقعی ــد خ ــد و نمی توانن ــه می کنن ــود تکی خ
ــداری3  ــا نگه ــا ی ــوم بق ــه مفه ــد )ســیف، 1395: 86(. عــدم دســتیابی ب ــان را درک کنن آن

ذهنــی و همچنیــن جانــدار انــگاری4 اشــیا بی جــان از دیگــر ویژگی هــای ایــن مرحلــه اســت 

)ســیف، 1395(. همــۀ ایــن ویژگی هــا ســبب می شــود بــرای تربیــت دینــی کــودک در ایــن 

بــازه ســنی و تقویــت بــاور او نســبت بــه مفاهیمــی ماننــد خــدا روش هــای ویــژه ای اتخــاذ 

شــود.

نظریه فطری بودن خداشناسی و خداباوری

در تعالیــم دینــی و انسان شناســی اســامی، شــناخت خــدا، بــاور بــه او و محبــت الهــی 

فطــری بــوده و فطــرت انســان بــرآن سرشــته شــده اســت. عامــه طباطبایــی )ره( در معنــای 

ــى از  ــد كــه خــواه ناخــواه فعل ــزى را طــورى بيافرين ــد چي واژه فطــرت می  نویســد: »خداون

1 . Semiotic Function

2 . Egocentricity

3 . Conservation

4 . Animism
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افعــال را انجــام داده و يــا اثــر مخصوصــى را از خــود ترشــح دهــد« و بــه هميــن معنــا در 

ــه  ــن آي ــرا در اي ــه؛ زي ــه كار رفت ــا« )روم: 30( ب ــاَس َعَلْيه ــَر النَّ ــي َفَط ــِه الَِّت ــَرَت اللَّ ــه »ِفْط آي

ــكاب  ــه ارت ــًا و ب ــده كــه طبع ــد مــردم را طــورى آفري ــه اينكــه خداون ــرده اســت ب اشــاره ك

ــى  ــر شــناختن ايمان ــدرت ب ــارت اســت از ق ــِه« عب ــَرَت اللَّ خــود، خــدا را بشناســند؛ و »ِفْط

كــه بــا آب و گل آدمــى سرشــته شــده اســت، چنــان كــه آيــه شــريفه »َو لَِئــْن َســَألَْتُهْم َمــْن 

ــُه« بــه آن اشــاره مى كنــد )طباطبایــی، 1374: 267(. ــماواِت َو اْلَْرَض لََيُقولـُـنَّ اللَّ َخَلــَق السَّ

ــه  ــوان نمون ــد؛ به عن ــد دارن ــل تأکی ــن اص ــر ای ــز ب ــات نی ــم، روای ــرآن کری ــر ق ــاوه ب ع

مرحــوم »كلينــى« در »اصــول كافــى« از هشــام بــن ســالم چنيــن نقــل مى كنــد كــه مى گويــد: 

ــا چيســت؟  ــاَس َعَلْيه ــَر النَّ ــي َفَط ــِه الَِّت ــَرَت اللَّ ــام صــادق )ع( پرســيدم: منظــور از ِفْط از ام

فرمــود: »منظــور، توحيــد اســت« )کلینــی،1407: 12/2(. نه تنهــا خداشناســى، بلكــه ديــن و 

آئيــن به طورکلــی و در تمــام ابعــاد، يــك امــر فطــرى اســت و بايــد هم  چنيــن باشــد، زيــرا 

ــى  ــريع« هماهنگ ــن« و »تش ــتگاه »تكوي ــان دس ــد مي ــا مى گوي ــه م ــدى ب ــات توحي مطالع

الزم اســت. آنچــه در شــرع وارد شــده حتمــًا ريشــه اى 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 به صــورت هماهنــگ در تمــام زمينه هــا عمــل 

مى كننــد، ممكــن نيســت در شــرع دعوتــى باشــد كــه ريشــه آن در اعمــاق فطــرت آدمــى 

ــا آن مخالفــت  ــزى در اعمــاق وجــود انســان باشــد و شــرع ب نباشــد و ممكــن نيســت چي

كنــد. بــدون شــك شــرع بــراى رهبــرى فطــرت حــدود و قيــود و شــرایطی تعييــن مى كنــد تــا 

در مســيرهاى انحرافــى نيفتــد، ولــى هرگــز بــا اصــل خواســته فطــرى مبــارزه نمى كنــد 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، 1374: 418(.

ــا  ــت؛ ام ــری اس ــاوری فط ــی و خداب ــد خداجوی ــه هرچن ــه اینک ــه قابل توج ــه نکت البت

تمــام مراحــل آن در بــدو تولــد بــه فعلیــت نرســیده اســت در ایــن زمینــه شــهید مطهــری 

می  نویســد: »نظريــه فطــرت، در مفهــوم اســامى آن، برخــاف مفهــوم دكارتــى و كانتــى و 

ــا گرایش هــا  ــاره اى از ادراكات ي ــد، پ ــدو تول ــى ايــن نيســت كــه انســان از ب ــه معن غيــره ب

و خواســت ها را بالفعــل دارد و بــه تعبيــر فاســفه بــا عقــل و اراده بالفعــل متولــد 

ــل ماركسيســت  ها و  ــران فطــرت از قبي ــه منك ــارۀ انســان نظري ــه درب ــان ك مى شــود، همچن

ــض  ــل مح ــرا و منفع ــد پذي ــاز تول ــان در آغ ــه انس ــم ك ــت  ها را نمى پذيري اگزيستانسياليس
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ــه  ــفيد ك ــه س ــك صفح ــر ي ــت نظي ــاوت اس ــود بى تف ــه او داده ش ــى ب ــر نقش ــت و ه اس

ــاز  ــت شــود متســاوى اســت؛ بلكــه انســان در آغ ــه روى آن ثب ــا هــر نقشــى ك نســبتش ب

ــله  ــك سلس ــوی ي ــرك به س ــان و متح ــتعدادى خواه ــكان اس ــو ام ــه نح ــّوه و ب ــد، بالق تول

ــا كمــك  ــه آن ســو ســوق مى دهــد )ب ــى او را ب ــروى درون دریافت هــا و گرایش هاســت و ني

ــه شايســته اوســت  ــى ك ــه فعليت ــّوه دارد برســد، ب ــه آنچــه بالق ــر ب ــى( و اگ شــرايط بيرون

ــر  ــت در اث ــر آن فعلي ــى غي ــر فعليت ــت و اگ ــيده اس ــود رس ــده مى ش ــانيت« نامي و »انس

َقســر و جبــر عوامــل بيرونــى بــر او تحميــل شــود، موجــودی »مســخ شــده« خواهــد بــود« 

)مطهــری، بی تــا: 314/2(.

حاصــل آنکــه فطــری بــودن شــناخت خــدا بدیــن معنــی اســت کــه دل انســان بــا خــدا 

آشناســت و در ژرفــای روح وی مایــه  ای بــرای شــناخت آگاهانــه خــدا وجــود دارد کــه قابــل 

ــه ای نیســت کــه  ــراد عــادی به گون ــه فطــری در اف ــن مای ــا ای رشــد و شــکوفایی اســت؛ ام

ــزدی، 1387(؛  ــاح ی ــد )مصب ــاز کن ــی بی  نی ــی از اندیشــیدن و اســتدالل عقل ایشــان را به کل

ــر  ــد تحت  تاثی ــد کــه هیــچ گاه از بیــن نمــی  رود امــا می  توان بنابرایــن فطــرت انســان هرچن

ــات  ــر روی مقتضی ــز ب ــده و از تمرک ــگ ش ــل کم رن ــن قبی ــوری از ای ــی و ام ــت، فراموش غفل

خــود بــاز ایســتد. ازایــن رو شــناخت خــدا و بــاور بــه او زمانــی تقویــت خواهــد شــد کــه 

فرآینــد تربیتــی ویــژه ای طراحــی و طــی آن فطــرت به صــورت مــداوم تقویــت شــود. کــودک 

ــی مفهــوم خــدا را درک کــرده و  ــا آموزش  هــای صحیــح، به خوب ــه اقتضــای فطــرت ب ــز ب نی

ــاوری در کــودکان از طریــق رســانه  ــرای تقویــت خداب ــاور پیــدا می  کنــد؛ ازایــن رو ب ــه او ب ب

یــا ســایر طــرق نیــز بایــد تقویــت فطــرت مدنظــر باشــد تــا نتیجــه آن در خدابــاوری نمــود 

پیــدا کنــد؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه تــاش می شــود بــا در نظــر گرفتــن اصــل فطــری بــودن 

خداشناســی در کــودک، روش هایــی بــرای تقویــت ایــن مفهــوم فطــری ارائــه شــود.

روش پژوهش

نیــم  مصاحبــۀ  همچنیــن  و  اســنادی  روش  طریــق  از  داده هــا  پژوهــش  ایــن  در 

ــان  ــن کارشناس ــاب ای ــت. انتخ ــده اس ــردآوری  ش ــوط گ ــان مرب ــاخت یافته از کارشناس س

آنــان توســط  بــه معرفــی  بــا توجــه  بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد و در مــواردی 

ــبب  ــش س ــد پژوه ــت. رون ــوده اس ــی ب ــه برف ــه روش گلول ــر ب ــونده های دیگ مصاحبه ش

ــا  ــرار داده ه ــه تک ــده ب ــده و نگارن ــری حاصل ش ــباع نظ ــناس، اش ــور 10 کارش ــا حض ــد ب ش
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ــی  ــای علم ــه فعالیت ه ــی ب ــی و پژوهش ــز آموزش ــًا در مراک ــان عمدت ــن کارشناس ــد. ای برس

ــی  ــت دین ــا تربی ــط ب ــۀ فعالیت هــای مرتب ــی دارای تجرب ــد و به صــورت میدان اشــتغال دارن

کــودک هســتند. پنــج نفــر از ایــن کارشناســان متخصــص در گرایش هــای مختلــف رشــتۀ 

علــوم ارتباطــات اجتماعــی، ســه نفــر متخصــص روان شناســی و دو نفــر نیــز از متخصصــان 

ــوم تربیتــی و جامعه شناســی هســتند. هشــت نفــر از ایــن کارشناســان هم زمــان دارای  عل

ــتند. ــز هس ــوزوی نی ــی ح ــات عال تحصی

داده هــای یادشــده از طریــق تحلیــل مضمــون و روش تفســیری مــورد تحلیــل و بررســی 

قرارگرفته انــد و نتایــج در قالــب ده راهــکار اصلــی کدبنــدی شــده اند کــه ذیــل هــر راهــکار 

ــا مقوله هــا در قالــب جدول هــای  ــه فرعــی بــه همــراه جزئیــات مرتبــط ب اصلــی چنــد مقول

ــه شــده اند. ــاری ارائ ســه گانه شــناختی، عاطفــی و رفت

ــه پرســش مطــرح و توســط کارشناســان پاســخ داده شــده  در ایــن پژوهــش جمعــًا ن

اســت. در میــان ســؤاالت، شــش ســؤال، زمینــه ای بــوده و ســه ســؤال نیــز همــان ســؤاالت 

ــی  ــان ســؤال اصل ــن ســه ســؤال تشــکیل دهندۀ هم ــوع ای ــه مجم ــوده اســت ک ــی ب فرع

پژوهــش هســتند. پــس از پاســخ بــه پرســش های زمینــه ای پژوهــش، بــه ســراغ ســؤال 

ــخ های  ــاس پاس ــر اس ــه ب ــی ک ــل مضمون ــداول تحلی ــتفاده از ج ــا اس ــه و ب ــی رفت اصل

مصاحبه شــوندگان تشــکیل یافتــه، بــه ارائــه پاســخ ایــن پرســش پرداختیــم. ایــن 

ــی هســتند،  ــه ســؤاالت فرعــی ســه گانه ـ کــه مجموعــًا همــان ســؤال اصل ــًا ب ــه صرف مقال

می پــردازد. همچنیــن بــرای ســادگی کار مــدل شــش مرحلــه ای الویــچ و اشــتاینر را در قالــب 

ــه  ــه دلیــل اینکــه ایــن مقال ــال می کنــد. ب ســه راهــکار شــناختی، احساســی و رفتــاری دنب

نتیجــه پژوهشــی گســترده اســت در بیــان مقــوالت فرعــی بــه اختصــار بــه ذکــر عنــوان زیــر 

ــت. ــترس اس ــش در دس ــل پژوه ــل آن در اص ــده و تفصی ــنده ش ــا بس مقوله ه

یافته های پژوهش

1. شیوه های شناختی

این مبحث خود در قالب چهار مقوله قابل طرح است که عبارت اند از:

ــازۀ ســنی به رغــم آمــوزش پذیــری  الــف( عینی ســازی مفهــوم خــدا: کــودک در ایــن ب

ــه  ــرا ک ــدارد چ ــدا را ن ــق از خ ــناخت عمی ــوان ش ــری، ت ــی و فک ــاالی روح ــت ب ــاال و قابلی ب
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تفکــر او انضمامــی1 اســت و قــدرت تفکــر انتزاعــی را نــدارد. کــودک در ایــن بــازه بــه  شــدت 

عینی گــرا اســت. بــه  عبــارت  دیگــر دریچــۀ فهــم او ادراک حســی اســت و از کانــال حــس 

ــاوری در  ــرای تقویــت خداب ــن الزم اســت ب ــد؛ بنابرای ــل بزن ــی پ ــم عال ــه مفاهی ــد ب می توان

ایــن کــودک موضوعــات متعالــی و عرشــی نظیــر خــدا را بــه ســطح محسوســات تنــزل دهیم 

ــم از ایــن  روش اســتفاده شــده  ــی و ملمــوس کنیــم. در قــرآن کری ــرای او عین و آن هــا را ب

اســت و قــرآن کریــم مفاهیــم و موضوعــات عالــی نظیــر بهشــت، جهنــم و معــاد را در قالــب 

اشــیای ملمــوس و محســوس بیــان می کنــد. بهشــت بریــن بــا تمامــی نعمت هایــش کــه 

بــرای بشــر قابــل درک نیســت و اصطاحــی نیــز بــرای بیــان آن همــه نعمــت وجــود نــدارد، 

ــا،  آن نعمت هــا را در قالــب اشــیای دوســت  داشــتنی دنیــوی نظیــر باغ هــا و قصرهــای زیب

غذاهــای لذیــذ و... توصیــف کــرده و آن موضوعــات عالــی را بــه محسوســات مناســب بافهم 

بشــر تنــزل می دهــد کــه در علــم تفســیر بــا عنــوان تمثیــل یــاد می شــود. مقــوالت فرعــی 

و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 1 آمــده اســت:

               جدول 1. مقوالت فرعي و جزييات عيني سازي مفهوم خدا     

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

عینی سازی مفهوم 
خدا

عینی سازی صفات خدا

محسوس نمودن صفات الهی

تنزل دادن صفات عالیه الهی در قالب صفات انسانی

تقویت شناخت خیالی از طریق تمثیل

عینی سازی افعال خدا

نشان دادن عینی نعمت های الهی

تقویت شناخت حسی از طریق تشبیه

به تصویر کشیدن آثار و افعال خدا

ــرادی  ــه اف ــاز ب ــی نی ــژه تربیــت دین ــی به وی ــد تربیت ب( الگوســازی: انســان ها در فراین

بــا ویژگی هــای خــاص دارنــد کــه بــا هدایــت آن هــا و الگوبــرداری از ایشــان مســیر کمــال 

ــی  ــان و مکان ــر زم ــه در ه ــتند ک ــوه ها هس ــا و اس ــان الگوه ــراد هم ــن اف ــد. ای ــی کنن را ط

مصادیــق خــاص خــود را دارد و تمامــی مکاتــب الهــی یــا بشــری از ایــن افــراد بهــره 

ــرم )ص(2 و حضــرت  ــر اک ــر پیامب ــن الگوهــا را نظی ــز برخــی از ای ــم نی ــرآن کری ــد. ق می گیرن

ــدازه  ــد. هــر ان ــه پیــروی از آن هــا فرامی خوان ابراهیــم )ع(3 معرفــی کــرده و مســلمانان را ب

1 . Concrete
2 . لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا )احزاب:23(.

ــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن  3 . َقــْد َكاَنــْت لَُكــْم أُْســَوٌة َحَســَنٌة ِفــي ِإْبَراِهيــَم َوالَِّذيــَن َمَعــُه ِإْذ َقالـُـوا لَِقْوِمِهــْم إِنَّــا بُــَرآُء ِمْنُكــْم َوِممَّ
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انســان از درک بســیط تر و ســاده تری برخــوردار باشــد و اســتعدادهای او کمتــر بــه فعلیــت 

ــل  ــز به دلی ــاله نی ــودکان 7-4 س ــد. ک ــا دارن ــن الگوه ــه ای ــتری ب ــاز بیش ــد نی ــده باش درآم

ــون  ــد. تلویزی ــدا می کنن ــا پی ــن الگوه ــه ای ــادی ب ــتگی زی ــًا وابس ــاال عمدت ــری ب تقلیدپذی

می توانــد بــا الگوســازی از موحدیــن یــا تقویــت کهــن الگوهــا گام هــای مؤثــری در تقویــت 

ــب معرفــی افــراد و  ــردارد. الزم اســت ایــن الگوهــا در قال ــازۀ ســنی ب ــاوری در ایــن ب خداب

ــر  ــرادی نظی ــد اف ــانه بای ــر اوالً رس ــند. به عبارت دیگ ــراز باش ــای ط ــی رفتاره ــن معرف همچنی

قهرمانــان انیمیشــن یــا مجریــان را بــه کــودک به عنــوان الگــو معرفــی کنــد بــرای ایــن کار 

الزم اســت بــا اقداماتــی نظیــر بــه تصویــر کشــیدن زندگــی بــزرگان و قــرار دادن کــودک در 

ــا  ــن الگوه ــود. ای ــرار داده ش ــار او ق ــز در اختی ــاری نی ــای رفت ــی، الگوه ــای گروه تمرین ه

به مــرور بــا رفتارهــای عینــی موحدانــه و خداباورانــه خــود و اتصــاف بــه اوصــاف الهــی، بــا 

ــات  ــد داد. مقــوالت فرعــی و جزئی ــد خواهن ــا خــدا پیون ــر در شــناخت کــودک او را ب تأثی

ایــن شــیوه در جــدول شــماره 2 آمــده اســت:

                       جدول 2. مقوالت فرعي و جزييات الگوسازي     

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

الگوسازی

در اختیار قرار دادن الگوهای 
کنشی

دادن الگوها و تمرین های عملی به کودک

قرار دادن کودک در تمرین های گروهی

به تصویر کشیدن زندگی بزرگان

استفاده از نیروها و عوامل 
انسانی مناسب در برنامه ها

افزایش سطحی و معرفتی برنامه سازان

استفاده از نیروهای انسانی پایبند به باورهای توحیدی و دینی

ارتباط عاطفی عوامل برنامه با کودک

ــرای تربیــت توحیــدی  ج( تلقیــن انگاره هــا: یکــی از مهم تریــن راهکارهــای شــناختی ب

کــودک و تقویــت خدابــاوری، اســتفاده از روش تلقیــن انگاره هاســت. 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 زمینه هایــی کــه منطقــًا بــرای پذیــرش 

آن کافــی باشــند منجــر می شــود )Gould &  Kolb, 1964(. در روش تلقیــن انگاره هــا، 

ــه او  ــدی ب ــی و باورهــای توحی ــت شــده و مبان ــودک هدای ــر ک به صــورت غیرمســتقیم فک

ــْوَل ِإْبَراِهيــَم  ــِه َوْحــَدُه ِإالَّ َق ــوا ِباللَّ ــى ُتْؤِمُن ــًدا َحتَّ ــَداَوُة َوالَْبْغَضــاُء َأَب ــا َوَبْيَنُكــُم الَْع ــَدا َبْيَنَن ــا ِبُكــْم َوَب ــِه َكَفْرَن ُدوِن اللَّ
ــُر  ــَك الَْمِصي ــا َوِإلَْي ــَك َأَنْبَن ــا َوِإلَْي ْلَن ــَك َتَوكَّ ــا َعَلْي ــْيٍء َربََّن ــْن َش ــِه ِم ــَن اللَّ ــَك ِم ــُك لَ ــا َأْمِل ــَك َوَم ــَتْغِفَرنَّ لَ ــِه َلَْس ِلَِبي

ــه: 4(. )ممتحن
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القــا می شــود. در ایــن روش بــدون اســتفاده از اســتدالل های پیچیــده، کــودک وارد 

ــت در  ــه الزم اس ــود. البت ــت می ش ــدا در او تقوی ــه خ ــاور ب ــده و ب ــدی ش ــای توحی فض

دوره هــای بعــدی رشــد کــودک و پــس از پیچیــده شــدن بافــت ذهنــی او و دســتیابی او 

بــه تفکــر انتزاعــی، اســتدالل های متقنــی بــرای بــاور توحیــدی در اختیــار او گذاشــته شــود 

ــاور بــه خــدا در او تثبیــت گــردد. در  تــا ایمــان او مســتند بــه تفکــر و اندیشــه شــده و ب

ایــن بخــش الزم اســت اصــل وجــود خــدا مفــروض و مســلم گرفتــه شــود و بــاور بــه خــدا 

ــودک  ــه ک ــی ب ــت انگاره های ــن الزم اس ــود. همچنی ــان داده ش ــی نش ــادی و عموم ــز ع نی

ــاور توحیــدی فــرد را خواهنــد  ــه ای بــوده و در آینــده ب القــا شــود کــه ایــن انگاره هــا زمین

ســاخت. مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 3 آمــده اســت:

جدول 3. مقوالت فرعي و جزئيات تلقين انگاره ها

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

تلقین 
انگاره ها

مفروض گرفتن اصل 
وجود خدا

سخن نگفتن از وجود یا عدم وجود خدا

سخن نگفتن از ذات خدا و پرداختن به صفات و افعال الهی

عمومی و عادی نشان 
دادن باور به خدا

خدا باورانه بودن تم برنامه ها حتی سرگرمی ها

اذعان افراد به نقش خدا در زندگی ها

انتساب موفقیت ها به خدا از ناحیه افراد مختلف

استفاده از ادبیات دینی

ایجاد باورها و 
انگاره های مسلم در 

کودک

ایجاد باور به گزاره چیزهایی وجود دارند که نمی توان آن را لمس کرد 
اما باید از آثار او به او پی ببریم

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

ایجاد باور به جدایی اصل ارزش ها از رفتار افراد و ایجاد قدرت تمیز 
به ارزش ها با رفتارها

ایجاد باور به گزارۀ »کسانی هستند که بهتر از من می فهمند«

د( نمادســازی: نمادســازی یکــی از راهکارهــای اصلــی بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک 

از خداونــد را تقویــت می کننــد. اهمیــت نمادهــا  اســت. نمادهــا شــناخت کــودک 

ازاین جهــت اســت کــه ردپــای آن هــا در تمــام جامعــه بــه چشــم می خــورد و ارتباطــات مــا بــا 

یکدیگــر از طریــق همیــن نمادهــا صــورت می گیــرد. اهمیــت شــناخت نمادهــا به انــدازه ای 

اســت کــه شــاخه علمــی »نشانه شناســی« بــه مطالعــه نمادهــا و نشانه شناســی می پــردازد 

)کریمیــان و یوســفی، 1398: 62(. نشــانه ها پایــه و اســاس کلــی ارتباطــات بــوده و ادراک 

ــن  ــان، 1384(؛ بنابرای ــل ج ــرد )لیت ــام می گی ــانه ها انج ــن نش ــرل همی ــا کنت ــز ب ــان نی انس
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ــای  ــاخت نماده ــق س ــودک، از طری ــی ک ــی عینی گرای ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــد ب ــانه می توان رس

توحیــدی و تبــادل آن بــا کــودک، بــه الیــۀ شــناختی او نفــوذ کــرده و بــاور بــه خــدا را در او 

تقویــت کنــد. ایــن نمادهــا می تواننــد افــراد، اشــیا، آواهــا، کلمــات و یــا هــر چیــز دیگــری 

باشــند. مثــاً بــا بــه تصویــر کشــیدن داســتان های انبیــا و بــزرگان از آن هــا، نمــاد توحیــد 

بســازد یــا اینکــه الگوهــا و قهرمــان برنامه هــا و انیمیشــن ها نمادهــای دینــی بــا خــود بــه 

ــا  همــراه داشــته باشــند و یــا نمادهــای موجــود درصحنــه و لبــاس، نمادهــای متناســب ب

ــد  ــی خواهن ــۀ دال ــن نشــانه ها و نمادهــا به منزل ــدی باشــند. همــه ای ســبک زندگــی توحی

بــود کــه کــودک را بــه صاحــب ایــن نشــانه یعنــی خــدا داللــت می کننــد. مقــوالت فرعــی و 

جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 4 آمــده اســت:  

                     جدول 4. مقوالت فرعي و جزئيات نمادسازي

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

استفاده از الگوها به مثابه نمادسازی
یک نماد

باور توحیدی داشتن قهرمان های برنامه ها

به تصویر کشیدن زندگی بزرگان

استفاده از ادبیات دینیاستفاده از نمادهای دینی

استفاده از آواهای دینی

طراحی لباس و صحنه متناسب با سبک زندگی دیني

2. شیوه های عاطفی )احساسی(:

این شیوه خود در قالب سه مقوله قابل طرح است که عبارت اند از:

ــه باشــد،  ــر به درســتی صــورت گرفت ــۀ شــناختی اگ ــت الی ــه: تقوی ــاد جاذب ــف( ایج ال

ــا این حــال الزم اســت خــود  ــود امــا ب ــه ســمت باورهــا خواهــد ب ــز ب جهــت گرایشــات نی

گرایشــات و الیــۀ احساســی نیــز مــوازی بــا الیــۀ شــناختی مــورد توجــه قــرار گیــرد. رســانه 

هم زمــان بــا تقویــت بعــد شــناختی کــودک بــرای تقویــت بــاور بــه خــدا بایــد مــي توانــد 

احساســات و گرایشــات مثبتــی در کــودک ایجــاد کنــد. یکــی از مهم تریــن راهکارهــا بــرای 

بایــد  به عبارت دیگــر  ایجــاد جاذبه هاســت.  و  کــودک، شــناخت  احساســات  تقویــت 

برنامه ســازان عوامــل جاذبــه آفریــن را شناســایی کــرده و در ســیر تربیــت توحیــدی کــودک 

از آن بهــره بگیرنــد. ایــن جاذبه هــا بایــد قــادر بــه شناســاندن جلوه هــای زیبــای خدابــاوری 

باشــند. در ایــن زمینــه الزم اســت بــا ایجــاد یــک فضــای شــاد و جــذاب و مواجهــه عاطفــی 
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ــان  ــا نش ــیده و ب ــر کش ــه تصوی ــان ها را ب ــایر انس ــه او و س ــی ب ــت اله ــودک، محب ــا ک ب

ــک  ــارت ی ــد و بش ــه او امی ــد ب ــراوان خداون ــای ف ــی و نعمت ه ــال اله ــات جم دادن صف

زندگــی خــوب بدهیــم و از ایــن رهگــذر دوســتی او بــا خــدا را تقویــت کنیــم. قــرآن کریــم 

ــران )ع( دســتور می دهــد از ایــن  روش اســتفاده کننــد و خــود نیــز مــردم را  نیــز بــه پیامب

ــردم  ــا را رســتگاری م ــن یادآوری ه ــرۀ ای ــد و ثم ــی فرامی خوان ــادآوری نعمت هــای اله ــه ی ب

ــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 5 آمــده اســت: ــد. مقــوالت فرعــی و جزئی می دان

                            جدول 5. مقوالت فرعي و جزئيات إيجاد جاذبه

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

ایجاد 
جاذبه

فضاسازی مناسب در 
برنامه ها

ایجاد فضاهای شاد و جذاب از طریق استفاده از نور، رنگ و 
آواهای مناسب

استفاده از نمادهای دینی جذاب درصحنه و لباس

استفاده از فضاهای مذهبی

معرفی خدا به کودک در دل فضای بازی و سرگرمی

به تصویر کشیدن محبت 
الهی

معرفی نعمت های الهی به کودک

بازگو کردن بشارت های الهی برای او

نسبت دادن کامیابی ها و موفقیت ها به خدا

بیان امدادهای الهی در زندگی افراد مختلف

بروز احساسات انسانی در 
هنگام بیان مفاهیم مرتبط 

با خداباوری

مواجهه شاد و جذاب با کودک

استفاده از عطوفت و خلق نیک

بیان جنبه های زیباشناختی 
خدا و دین و نشان دادن 

این جنبه ها

بیان زیبایی ها و لذت های ارتباط با خدا

تکرار مداوم ویژگی ها 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 جاذبه هــا و روی دیگــر آن از بیــن بــردن 

عوامــل دافعــه اســت. اگــر تلویزیــون صرفــًا بــر ایجــاد جاذبه هــا تمرکــز کنــد و برنامــه ای 

ــاوری ایجــاد نمی شــود.  ــرای خداب ــی ب ــرای رفــع دافعه هــا نداشــته باشــد، عمــاً جذابیت ب

ــه  ــد کــرد. همان گون ــر مثبــت جاذبه هــا را خنثــی خواهن ــر منفــی دافعه هــا، تأثی چراکــه اث

کــه نمایــش صفــات جمالــی الهــی و مظاهــر محبــت خــدا، بــرای کــودک جــذاب اســت و 
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ــال  ــات ج ــش صف ــز نمای ــه نی ــد، همان گون ــوق می ده ــدا س ــا خ ــتی ب ــوی دوس او را به س

الهــی و مظاهــر غضــب خــدا ماننــد عــذاب الهــی و... بــرای کــودک وحشــت زا و تــرس آفریــن 

بــوده و او را از محبــت خــدا دور می کنــد. الزم نیســت در ایــن بــازۀ ســنی حــس خداترســی 

و خــوف از خــدا در کــودک ایجــاد شــود و در برنامه هــا بــه کــودک انــذار داده شــود. فوایــد 

انــذار و محاســن خداترســی بــرای کــودک قابــل درک نیســت بنابرایــن موجــب پنــد و عبــرت 

ــن  ــانه در ای ــن رس ــد. همچنی ــر می کن ــدا دورت ــه خ ــاور ب ــا او را از ب ــود و تنه در او نمی ش

ــا  ــد و ب ــل دســترس معرفــی کن ــده و غیرقاب ــوان موجــودی پیچی ــد خــدا را به عن ســن نبای

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 6 آمــده اســت:

جدول 6. مقوالت فرعي و جزييات از بين بردن عوامل دافعه خداباوري 

جزئیاتمقوالت فرعیراهکار اصلی

از بین بردن عوامل 
دافعۀ خداباوری

پرهیز از ایجاد خوف در کودک 
با بیان جنبه های خوف آور 

خدا و دین

پرهیز از انذار

پرهیز از بیان صفات جاللی حق تعالی

پرهیز از بیان عذاب های الهی

پرهیز از بیان جهنم و عذاب های آن

عدم استفاده از نمادهای دینی ترس آور

پرهیز از مشوش کردن ذهن 
کودک با موضوعات پیچیده 

خداشناسی

پرهیز از پرداختن به مباحث مربوط به چیستی و 
چگونگی ذات خدا

پرهیز از ورود به طرح شبهات خداشناسی نظیر 
مسئله شرور

ج( اســتفاده از الگوهــای روابــط انســانی عاطفــی: الگوهــا همان گونــه کــه قــادر بــه ایجــاد 

شــناخت در کــودک هســتند به واســطۀ پیونــد عاطفی شــان بــا کــودک، می تواننــد محــرک 

ــتقیم  ــورت مس ــا به ص ــای الگوه ــا و رفتاره ــند. باوره ــز باش ــات او نی ــات و گرایش احساس

ــر  ــی نظی ــد. کــودک الگوهای ــر دارن ــاوری کــودک تأثی ــا تضعیــف حــس خداب ــت ی در تقوی

والدیــن را به نوعــی رب1 و مظاهــر خــدا دانســته و هرگونــه رفتــار ناســالم از والدیــن موجــب 

خدشــه دار شــدن محبــت خــدا در کــودک می شــود. الگوهــا بــرای تأثیرگــذاری بایــد متصــف 

ــوا  ــر اکــرم )ص( می فرمایــد: َأِحبُّ ــه ایــن روایــت از پیامب ــد از جمل ــر ایــن مطلــب تأکیــد دارن 1 . برخــی روایــات ب
ــی، 1407:  ــْم )کلین ــْم َتْرزُُقوَنُه ــْدُروَن ِإالَّ َأنَُّك ــْم اَل َي ــْم َفِإنَُّه ــوا لَُه ــْيئًا َفُف ــْم َش ــمْ  َو ِإَذا َوَعْدُتُموُه ــانَ  َو اْرَحُموُه ْبَي الصِّ

 .)49/6
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بــه صفــات الهــی بــوده و رفتارهــای زیبــای خــود را مســتند بــه محبــت الهــی کننــد. مثــاً 

ــا  ــن آن ه ــی بی ــد و تفاوت ــه کن ــتودیو توج ــودکان در اس ــۀ ک ــه هم ــد ب ــه بای ــری برنام مج

قائــل نباشــد و ایــن مطلــب را بــه کــودک بفهمانــد کــه مــن از خــدا یــاد گرفتــه ام کــه بــه 

همــه توجــه کنــم و همــه را دوســت داشــته باشــم. کــودکان در ایــن بــازه ســنی از طریــق 

محبت هــای انســانی بــه محبــت الهــی منتقــل می شــوند. ســازندۀ قالب هــای محبــت نیــز 

الگوهــا هســتند. مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 7 آمــده اســت:

جدول 7 . مقوالت فرعي و جزييات استفاده از الگوهاي روابط انساني عاطفي    

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

استفاده از 
الگوهای روابط 
انسانی عاطفی

از طریق نمایش کامیابی های انسان های خداباورایجاد حس امید در کودک

نمایش عشق به خدا در قالب 
روابط انسانی

نمایش عشق الهی در قالب روابط مادر و فرزندی

استفاده از کهن الگوهایی نظیر مادر بزرگ برای بیان عشق 
الهی

ارائه گزارش ها و الگوهای 
رفتاری مطلوب توسط رسانه

نمایندگی کردن مجریان برنامه از صفات جمال الهی و 
متصف بودن آن ها به این صفات

3. شیوه های رفتاری:

این راهکار خود در قالب سه مقوله قابل طرح است که عبارت اند از:

ــا  ــذاب: کنش ه ــش ج ــوی و روح بخ ــای معن ــودک در موقعیت ه ــراردادن ک ــف( ق ال

ــناختی و  ــای ش ــت الیه ه ــن تقوی ــتند؛ بنابرای ــا هس ــا و نگرش ه ــۀ بینش ه ــًا نتیج عمدت

احساســی افــراد بــه  صــورت مســتقیم در ســطح رفتارهــای آنــان تأثیــر می گــذارد؛ امــا در 

کنــار تقویــت باورهــا بایــد رفتارهــا نیــز مســتقاً 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( می فرماینــد: »مــا تــم 

عقــل امــری حتــی یکــون فیــه خصــال شــتی: الکفــر و الشــر منــه مأمونــان و الرشــد والخیــر 

ــود  ــل نمی ش ــام و کام ــل وی تم ــد عق ــان نباش ــت در انس ــد صف ــا چن ــوالن. ت ــه مأم من

ــد  ــت و نیکــی او آرزومن ــه هدای ــوده و ب ــان ب ــر و شــر او در ام ــردم از کف ــه اینکــه م ازجمل

باشــند« )کلینــی، 1407: 18/1(. مفــاد حدیــث بــه روشــنی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 

ــۀ شــناختی و رشــد  ــل الی ــا باعــث تکام ــه نیکی ه ــی ب ــزام عمل ــدی و الت ــز از شــر و ب پرهی

ــز  ــه کــه باورهــا، رفتارســاز هســتند، رفتارهــا نی ــی فــرد می گــردد؛ بنابرایــن همان گون عقان
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باورســاز هســتند. از ایــن جهــت الزم اســت رســانۀ ملــی بــرای تقویــت خدابــاوری در کــودک 

ــاور بــه  عــاوه بــر الیه هــای شــناختی و احساســی کــودک، رفتارهــای او را نیــز در جهــت ب

خــدا تقویــت کنــد.

مهم تریــن  از  یکــی  روح بخــش،  و  معنــوی  موقعیت هــای  در  کــودک  قــراردادن 

ــذار  ــد اثرگ ــی می توانن ــا منف ــت ی ــت مثب ــت در جه ــت. موقعی ــاز اس ــای رفتارس راهکاره

ــه مســلمانان دســتور می دهــد  ــرده و ب ــد ک ــن اصــل تأکی ــر ای ــز ب ــم نی ــرآن کری باشــند. ق

ــا  ــه می شــود، نســازند و ب ــه ســخره گرفت ــی ب ــات اله ــه در آن آی ــی ک خــود را وارد موقعیت

کفــار مجالســت نکننــد؛ چراکــه آنــان نیــز تحــت تأثیــر عقایــد و رفتارهــای ناصحیــح ایــن 

گــروه قــرار می گیرنــد1. تلویزیــون نیــز بــرای تقویــت رفتارهــای توحیــدی بایــد بتوانــد بــرای 

کــودک فضایــی معنــوی و روح بخــش بســازد کــه کــودک به صــورت ناخــودآگاه در آن فضــا 

ــا خــدا پیــدا کنــد. ضبــط برنامه هــا  ــه دوســتی ب ــا محبــت الهــی آشــنا شــود و تمایــل ب ب

در فضــای معنــوی و مکان هــای مقــدس و قــراردادن کــودک در فضــای رفتارهــای دینــی و 

ــای  ــن روش ه ــد از مهم تری ــانه می توان ــق رس ــه او از طری ــاداش ب ــویق و پ ــی و تش اخاق

موقعیت ســازی باشــد. مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن شــیوه در جــدول شــماره 8 آمــده 

اســت:

 جدول 8 . مقوالت فرعي و جزييات قرار دادن کودک در موقعیت های معنوی و روح بخش جذاب

جزئیاتمقوالت فرعیراهکار اصلی

قرار دادن کودک در 
موقعیت های معنوی و 

روح بخش جذاب

ضبط یا پخش برنامه ها در 
مکان های معنوی و جذاب

تعلیم مفاهیم خداباوری از دل طبیعت و عدم اکتفا 
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: پیش تــر گفتــه شــد 

کــودکان به شــدت تقلیــدی و عینــی گــرا هســتند؛ بنابرایــن رفتارهــای افــراد دیگــر به ویــژه 

افــرادی کــه بــا آنــان پیونــد عاطفــی دارنــد، برایشــان حائــز اهمیــت بــوده و از آنــان تقلیــد 

ــرداری را داشــته باشــد و  می کننــد. رســانه بایــد از ایــن ظرفیــت در کــودک حداکثــر بهره ب

ــى  ــِه ُيْكَفــُر ِبَهــا َوُيْســَتْهَزأُ ِبَهــا َفــَا َتْقُعــُدوا َمَعُهــْم َحتَّ َل َعَلْيُكــْم ِفــي الِْكَتــاِب أَْن ِإَذا َســِمْعُتْم آَيــاِت اللَّ 1  . َوَقــْد َنــزَّ
َيُخوُضــوا ِفــي َحِديــٍث َغْيــِرِه إِنَُّكــْم ِإًذا ِمْثُلُهــْم إِنَّ اللَّــَه َجاِمــُع الُْمَناِفِقيــَن َوالَْكاِفِريــَن ِفــي َجَهنَّــَم َجِميًعــا )نســا: 140(.
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ــد. رســانه بایــد قــادر  ــا معرفــی الگوهــای رفتارســاز، رفتارهــای کــودک را جهت دهــی کنن ب

باشــد بــا ارتبــاط مســتقیم بــا والدیــن در خانــه و مربیــان در مهــد یــا مدرســه، روابــط خــود 

را بــا ایــن الگوهــا به گونــه ای ریل گــذاری کنــد کــه بتوانــد هماهنــگ بــا برنامه هــای 

ــای  ــد در برنامه ه ــر بای ــوی دیگ ــرد. از س ــره بب ــز به ــا نی ــن الگوه ــای ای ــود از ظرفیت ه خ

ــو  ــوان الگ ــتاندارد را به عن ــخصیت هایی اس ــا، ش ــن ها و فیلم ه ــوص انیمیش ــود به خص خ

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 9 آمــده اســت:

جدول 9. مقوالت فرعي و جزييات تمرين عملي مناسك ساده ديني از طريق رسانه 

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

تمرین عملی مناسک 
ساده دینی از طریق رسانه

تمرین گروهی متون دینی و 
اذکار کالمی ساده

از طریق شعر و سرودخوانی داستان های مهیج

حفظ آیات و اذکار کوتاه با افکت های ویژه و 
جذاب

انجام مراسمات و مناسک دینی 
در برنامه ها

انجام مناسک توسط عوامل برنامه

ایجاد رفتار ثابت در کودک از 
طریق برنامه

انجام عملی شکرگزاری از خدا در هر برنامه

اجرای یک آیتم دینی ثابت در قسمتی از برنامه

ج( اســتفاده از الگوهــای رفتارســاز: عوامــل مســتقیم رســانه یعنــی مجریــان برنامه های 

کــودک نیــز بایــد متصــف بــه اوصــاف دینــی و اخاقــی بــوده و رفتارهــای آنــان متناســب 

ــای  ــه رفتاره ــد ک ــم می کنن ــی را فراه ــا فضای ــن الگوه ــه ای ــد. هم ــدی باش ــاور توحی ــا ب ب

موحدانــه در کــودک تقویــت شــود. کارشناســان معتقدنــد: »بایــد الگویــی توســط رســانه 

ــان  ــاً مجــری پای ــدی و مناســک باشــد مث ســاخته شــود کــه خــود اهــل رفتارهــای توحی

برنامــه دعــا کنــد و قهرمانــان داســتان ها نیــز نمادهــای مذهبــی را بــا خــود همــراه ســازند، 

همــه این هــا باعــث می شــود کــودک از رفتارهــای صحیــح تقلیــد کنــد.« نمایندگــی کــردن 

ــودک  ــار در ک ــت رفت ــن روش هــای تقوی ــه از مهم تری ــل برنام ــات خــدا توســط عوام از صف

اســت. کنشــگر مــا مثــاً مجــری بایــد نماینــدۀ صفــات الهــی نظیــر رحمانیــت، عدالــت و ... 

باشــد. بــرای نمونــه ممکــن اســت در برنامــۀ ترکیبــی مجــری توجــه همه جانبــه بــه همــۀ 

بچه هــای 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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ــودن والدیــن توســط رســانه تقویــت شــود و  موفــق نخواهــد شــد«. »الزم اســت الگــو ب

ارتبــاط بــا والدیــن بــه نحــو صحیــح ریل گــذاری شــود تــا محبــت مــادر و قــدرت پــدر کــه 

مظاهــر اصلــی الهــی هســتند، خدشــه دار نشــود و کــودک بــه تکیه گاه هــای خــود کــه بــرای 

او به نوعــی رب محســوب می شــوند، بی اعتمــاد نشــود.« مقــوالت فرعــی و جزئیــات ایــن 

شــیوه در جــدول شــماره 10 آمــده اســت:

جدول 10. مقوالت فرعي و جزييات استفاده از الگوهاي رفتارساز

جزئیاتمقوالت فرعیمقوله اصلی

استفاده از 
الگوهای رفتار 

ساز

ریل گذاری ارتباط صحیح رسانه 
با والدین

بازنمایی و ترویج شخصیت والدین مطلوب در برنامه ها

ارائه و معرفی شخصیت های 
الگو

پرداختن به زوایای زندگی رهبران مذهبی در قالب داستان

آموزش تقلید مطلوب از کهن الگوهایی نظیر مادربزرگ و 
پدربزرگ

نمایش سبک رفتاری خداباورانه 
و دینی توسط عوامل برنامه

به همراه داشتن نمادهای دینی برنامه ها توسط قهرمانان 
ماجرا با کنشگران برنامه

بحث و نتیجه گیری

تحلیــل و بررســی یافته هــای ایــن پژوهــش مبتنــی بــر پارادایم هــای شــناختی، عاطفــی 

ــاله  ــودک 7-4 س ــرای ک ــی ب ــانه مل ــه رس ــد ک ــان می ده ــامی نش ــت اس ــاری تربی و رفت

ظرفیت هــای عظیمــی بــرای تقویــت خدابــاوری می توانــد ایجــاد کنــد. روح کــودک به طــور 

فطــری بــا شــبهه و گنــاه پــر نشــده اســت و هماننــد زمیــن خالــی اســت کــه هنــوز علــف 

هــرز نــدارد و همچنیــن او فطرتــًا بــه کمــاالت گرایــش داشــته و وجــود او بــر خداشناســی 

مفطــور اســت پــس تنهــا الزم اســت مربیــان کــودک شــامل والدیــن، معلمــان و رســانه ها 

از ایــن زمینــۀ مهــم بهــره بگیرنــد.

ــر  ــدرت ب ــا ق ــن آن ه ــه مهم تری ــود ک ــاالی خ ــای ب ــود ظرفیت ه ــز باوج ــون نی تلویزی

تصویرگــری اســت، می توانــد بــا عینی ســازی صفــات و افعــال خــدا در قالب هــای مختلــف، 

ــری را در او  ــاوری فط ــته و خداب ــودک گش ــدی ک ــت توحی ــادی از تربی ــش زی ــده دار بخ عه

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 ده گانــه ای کــه در ذیــل عنصــر تأثیــر مــدل 

ــاوری در  ــت خداب ــه تقوی ــت، ب ــده اس ــنهاد ش ــان پیش ــط کارشناس ــول توس ــی الس ارتباط



27

دوره 15
 پیاپی 40

 زمستان 1400

رسانه ملی و کودکان طیف سنی ۴ - ۷ سال

کــودک پرداختــه و نمــود آن را نیــز ارزیابــی کنــد. بــه نظــر نگارنــدگان، نمــود خدابــاوری در 

کــودک کنش هــای رفتــاری در قالــب مناســک دینــی یــا باورهــای عمیــق بــه خــدا نیســتند. 

نمــود خدابــاوری در کــودک 7-4 ســاله شــناخت ســاده نســبت بــه خــدا و وجود احساســات 

مثبــت بــرای دوســتی بــا خــدا و اذعــان بــه ایــن دوســتی اســت.
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