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  مقدمه

ناپـذیر زنـدگی بشـری یـک منبـع  در نظام نوین جهانی، وسایل ارتباط جمعی به عنوان جزء جدایی
روز افزون همه افـراد  طور بهآیند که  قدرت و نیز ابزاری قوی برای کنترل و اداره جامعه به حساب می

یرترین و در پـذتأثیرمختلـف، کودکـان و نوجوانـان از های  گروهدر میان . اند قرار داده تأثیررا تحت 
های  همین مسئله، نگرانی. آیند های گروهی به حساب می پذیرترین مخاطبان رسانه عین حال آسیب

های زیـادی  ای را بین والدین، متخصصان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر انگیخته و پژوهش عمده
جـزء شـک، کودکـان و نوجوانـان  یبـ). ١٣٨٢رضـایی باینـدر، ( را به خود اختصـاص داده اسـت

رسمی در تعلیم و  غیر های رسمی و استفاده از برنامه. روند می شمار بههای ملی هر کشوری  سرمایه
دهنـد  های خـود قـرار می ن، آنهـا را در رأس برنامـهمسـئوالهایی اسـت کـه  تربیت آنهـا، سیاسـت

های  نهپذیری، خانواده، مدرسـه و رسـا جامعه یندافردر  ).١٣٨٩ الحوائجی، محمدی، آزاده و باب(
شدهای الزم را برای تحـول بهینـه فـراهم آورده و در عمـل نقـش هـدایت کودکـان و  گروهی درون

وسایل ارتباط جمعی در کنار معلمان و دولت وظیفه دارند به نیازهای . اند نوجوانان را بر عهده گرفته
  ).١٣٨٢رضایی بایندر، ( کودکان و نوجوانان به صورتی شایسته و مناسب پاسخ دهند

هـای مطلـوب آموزشـی و تربیتـی  تعلیم و تربیت دینی کودکان و نوجوانـان و اسـتفاده از روش
نتایج  براساسهای مختلف،  داران را به خود جلب کرده است و اندیشمندان حوزه همواره، توجه دین

کـان و مفاهیم دینی به کود ۀهدف از ارائ. اند هایی را در این زمینه ارائه کرده های خود نظریه پژوهش
های اخالقی و انسـانی نهفتـه در ادیـان در معـرض شـناخت کـودک و  نوجوانان آن است که ارزش

برانگیز در  اما موضـوع چـالش ،نوجوان قرار بگیرد تا وی بتواند به گزینش و درونی کردن آنها بپردازد
، طرح مسائل اخالقی، دینی و فلسفی در عرصه ادبیات کـودک و نوجـوان رعایـت مـرز روشـنگری

های گوناگون فلسفی، اخالقی و دینی قرار بگیـرد،  اینکه کودک در معرض اندیشه. اطالع و القاست
شـود کـه هـر کـس بخواهـد کـودک  نفسه نکته منفـی نیسـت، بلکـه مشـکل از آنجـا آغـاز می فی
ای که تازه قرار است قدرت قضاوت درباره مسائل و تشـخیص سـره از ناسـره را از خـالل  تجربه کم

بندی شـده قـرار بدهـد  ای جبـری و بسـته رو در رو بـا اندیشـه ،الب بیاموزد و یـاد بگیـردهمین مط
بیننـد و  که کودکـان و نوجوانـان مـا در جامعـه اسـالمی آمـوزش می  ییاز آنجا). ١٣٨٣ایاغ،  قزل(

باشـند و پایبنـدی بیشـتری بـه  داشـتهتری  رود باورهای مـذهبی راسـخ یابند، انتظار می پرورش می
پذیری دینی و مذهبی در  اما شواهد موجود حاکی از افزایش درجه آسیب ،ینی نشان دهندمناسک د

، میزان پایبندی دینی نوجوانان و جوانان به رفتارهـای مـذهبی در حـد سخن به دیگر. نسل نو است
  ).١٣٨٢چنانی افشار، : به نقل از ١٣٧٨دادستان، (انتظار نیست 
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هـای  گری نیاز به شناسایی و به کارگیری اصـول و روشآموزش مفاهیم دینی همانند هر علم دی
هـای کودکـان در  و توانایی هـا ویژگیگونه که شـناخت  بنابراین، همان. صحیح، کارآمد و مؤثر دارد

های مربوط بـه آمـوزش  سازی آموزش مفاهیم دینی امری مسلم است، شناخت اصول و روش بهینه
شـواهد موجـود، تولیـدات  براسـاس). ١٣٨٢پور،  مقدسی(مفاهیم دینی کودکان نیز ضرورت دارد 

ــانه ــی رس ــال دین ــان در س ــرای کودک ــی ب ــته اســت  های جمع ــمگیری داش ــد چش ــر رش   های اخی
هـا و مجـالت هسـتند کـه  یکی از منابع مهم در آموزش و تربیت کودکـان، کتاب ).١٣٨٨باهنر، (

در صـورتی کـه ایـن . کننـد ده میمعموًال اولیاء یا مربیان برای انتقـال مفـاهیم دینـی از آنهـا اسـتفا
توانند زمینـه مناسـبی بـرای پـرورش  می ،ها با عالم کودکانه و فطری کودکان هماهنگ باشد داستان

درصـد کودکـان و  ١۴در پژوهشـی ). ١٣٩٣پور و احمـدی،  کریمیـان(دینی کودکان فراهم سـازند 
هـا و  دینـی را کتاب نوجوانان نخستین رسانه منتخب خود برای کسـب معـارف اسـالمی و مسـائل

هایی هسـتند  مجالت کودکان و نوجوانان در زمره خوانـدنی ).١٣٨٧باهنر، (نشریات اعالم کردند 
کنند و به دلیل تنوع  بندی شده را در مخاطبان خود ایجاد می که عادت خواندن مستمر، منظم و زمان

ــب و  ــازهمطال ــد ت ــی برخوردارن ــذابیت خاص ــا از ج ــودن آنه ــاغ،  قزل( ب   ). ٣٢۶، ص١٣٨٣ای
استقبال کودکان و نوجوانان از مجالت و توجه به آنها ناشی از کیفیـت و سـاختار مجلـه و طبیعـت 

سهولت دسترسی، دارای مطالـب متنـوعی هسـتند کـه  بر افزون مجالت . کودکان و نوجوانان است
بـوده و بـا  جا قابل خوانـدن باشد، در همه آنها کمتر نیازمند حضور ذهن و تمرکز حواس می ۀمطالع

بـه همـین دلیـل  ؛مسائل رشدی و ضعف تمرکز و کم بودن زمان دقت کودکان نیز سـازگاری دارنـد
   ).٢٢٣، ص١٣٨٧حجازی، ( دارندای  مجالت کودکان و نوجوانان جذابیت ویژه

های سـنتی آمـوزش دینـی و ضـرورت  ها حاکی از ناکارآمدی روش های برخی از پژوهش یافته
به مربیـان  جدیدهای  کردن روش تالش برای جایگزین بنابراین،ارآمد است، های ک استفاده از روش

طـور  کند تا رسالت خود در فراهم کردن زمینه رشد دینی و ایمانی کودکـان را بـه و والدین کمک می
؛ ١٣٩٠ ، نــوذری،١٣٩١زاده،  ؛ ولــی١٣٩١الهــی،  زنجــانی و فرج خطیب( ثرتری انجــام دهنــدؤمــ

  ). ١٣٨٨و باهنر،  ١٣٨٩ارزاده، ؛ تقوی و ست١٣٨٩ضالین، 
ها در انتقال مفاهیم دینی به کودکـان حـاکی از آن  در خصوص نقش رسانه شدههای انجام  پژوهش

های تلویزیونی تأثیرات عمیقی بر تحول اخالقی، پیشرفت تحصیلی، رفتارهای اجتماعی  است که برنامه
توانند همچون سرمشقی مناسب یـا نامناسـب ایفـای نقـش  های عاطفی کودکان گذاشته و می و واکنش

سـازی  های مناسـب برنامه تقال مفاهیم دینی متناسب با درک و فهم کودک و نیز با قالباگر شیوۀ ان. کنند
  ). ١٣٨٨و میرمحمد،  ١٣٨٧پور و درتاج،  ؛ موسی١٣٩٢زارعی، (آمیز خواهد بود  د، موفقیتشوانجام 
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ها ویژه انتقال مفاهیم دینی و اخالقی به آن و داستان برای تربیت فکری کودکان به  استفاده از قصه
ها در تکـوین  نقش غیرقابـل انکـار داسـتان وجود  با. همواره مورد توجه والدین و مربیان بوده است

های کودکان در انتخاب داستان، ممکـن  توجهی به عالیق، نیازها و توانمندی شخصیت کودکان، بی
  . است تا حدود زیادی از اثربخشی این رسانه مهم بکاهد

ها و  قصـه تـأثیردر خصـوص  ،های خـود در پژوهش) ١٣٨٩(و پور سیدآقایی) ١٣٩١( خلجی
هـای مفیـدی بـرای  ها نـه تنهـا پیام ها و داستان دریافتند که قصه ،ها در آموزش مفاهیم دینی داستان

کوشند خـود را  ای جذاب و مناسب، طراحی و بیان شوند، کودکان می گونه کودک دارند، بلکه اگر به
 .های آنها همانند سازند با شخصیت

های  تحلیـل محتـوای کتـاب هدیـه«در پـژوهش خـود تحـت عنـوان ) ١٣٨٣( ایمانی و مظفر
در مقایسـه بـا تعلیمـات دینـی چـاپ سـال  ١٣٨١آسمانی و کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال 

آموزان بـا محتـوا شـده و کتـاب قبلـی  نشان دادند کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش» ١٣٨٠
  .اشته استضریب درگیری پایینی د

بررسی تصویر فرشـته در کتـب «در پژوهشی تحت عنوان ) ١٣٨٧( محمدی و حاصلی حاجی
  هـای کودکـان، های تصـویر شـده در کتاب دریافتند که شکل و شـمایل فرشـته» تصویری کودکان

هیم نگارگری ایرانی قرار دارد و از نظر معنا و مفهوم نیز برگرفته از مفا تأثیرمستقیم، تحت  طور غیر به 
  .و تعالیم دینی در مورد فرشتگانند

هـای دینـی سـوم راهنمـایی و  در پژوهش خود درباره تحلیـل محتـوای کتاب) ١٣٨٨(منطقی 
بـا هـای دینـی  روانی و اجتماعی نشـان داد کتاب−یی به نیازهای عاطفیپاسخگودبیرستان از منظر 

های  ولی نسـبت بـه مقولـه ،ه کننداینکه درصددند تا نظام ارزشی الهی را به مخاطبانشان ارائوجود 
  .اند توجه بوده مورد نظر کم
های دینـی منتشـر شـده بـرای  در پژوهشی دربارۀ تحلیل محتوا و نقـد داسـتان) ١٣٩٠(محمدی 

 های مربوط به سرگذشت و فضائل پیامبران، فضائل معصومان کودکان و نوجوانان نشان داد داستان
در مقابل، . ها را به خود اختصاص داده بودند های اخالقی رتبه اول تا سوم موضوعات داستان و داستان

 .های پایین قرار داشتند سرگذشت منسوبان پیامبران و سرگذشت علما با کمترین تعداد در رده
دادنـد  های انجام شده در مورد تأثیر کتب درسی در آموزش مفاهیم دینی به کودکان نشان پژوهش
هـای  آمـوزان بـا ارزش مقطـع ابتـدایی و راهنمـایی در راسـتای آشناسـازی دانش یهای درس که کتاب

هم از نظر کمیت مفاهیم و هم از نظر کیفیت ارائه مفاهیم، نیازمند بازبینی و اصالح  ،اسالمی و ایرانی
استانداردها تنظـیم و با این وجود، برخی دروس و محتواها، که در فضای مناسب و براساس . باشند می
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  ). ١٣٨۶چشم،  ؛ چراغ١٣٨۶فیاض، (گذارند  بر یادگیری مخاطبان تأثیر بسزایی می ،اند تدوین شده
در پژوهش خود در باره رسانه و دین نشان داد کـه بـرای نسـل جـوان رسـانه ) ٢٠١٢( 1لووهیم

  . ای دینــی داردهــ در انتقــال مفــاهیم و ارزش ،گــذاری بیشــتری نســبت بــه خــانواده و کلیســاتأثیر
های مقدس کودکان نشـان داد  نیز در پژوهش خود درباره وجود خدا و کتاب) ٢٠١١( 2»دو تویت«

های جذاب ابزار مناسبی بـرای ارائـه  های کودکان به دلیل برخورداری از تصاویر و داستان که کتاب
  . باشند مفاهیم دینی به کودکان می

آموزان ابتدایی از مفهوم دیـن نشـان داد  رک دانشدر پژوهشی درباره سطوح د) ٢٠١٣( 3چکین
آموزان قادر به درک صحیح و علمی از دین نیستند و تصور غلط از مفاهیمی چون پرستش،  که دانش

  . رفتارهای اخالقی و واجبات دارند
ــورگ و گلدســمیت ــی در ) ٢٠١٣( 4ویکــس، فریب ــاره تصــویرگری دین ــژوهش خــود درب در پ

قرار گرفتن  ۀکه به منظور تسهیل در انتقال مفاهیم، باید نحو ندنشان دادهای تصویری کودکان  کتاب
دقیـق در  طور بـهاین، احساسات باید  بر  افزون. انجام شودمتن و تصویر در صفحه با دقت بیشتری 

ای باشد که مواردی کـه قـرار اسـت در  گونه بههمچنین تصاویر باید . ها تعریف شوند تصاویر و متن
  .توسط رنگ و کیفیت تصاویر بیان شوند ،متن گفته شود

با بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خـارج مشـخص شـد کـه تمرکـز عمـده آنهـا روی 
بنـابراین، مطالعـات بسـیار انـدکی در . ویژه تلویزیون بـوده اسـت های دیداری و شنیداری به رسانه

  و نوجوانـان انجـام  ویـژه مجـالت در تربیـت دینـی کودکـان های مکتوب بـه خصوص نقش رسانه
های دینـی در مجـالت  بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مؤلفـه. شده است

  :داردیابی به سؤاالت ذیل  کودک و نوجوان سعی در پاسخ
 میزان توجه به مؤلفه اصول دین در مجالت کودک و نوجوان چقدر بوده است؟. ١
 مجالت کودک و نوجوان چقدر بوده است؟میزان توجه به مؤلفه فروع دین در . ٢
 های اخالقی در مجالت کودک و نوجوان چقدر بوده است؟ میزان توجه به مؤلفه داستان. ٣
 میزان توجه به مؤلفه قصص قرآنی در مجالت کودک و نوجوان چقدر بوده است؟. ۴
  

                                                           
1. Lovheim   2. Du Toit  
3. Cekin   4. Wicks, Freeburg & Goldsmith  
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  روش پژوهش

واحـد تحلیـل در . پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است
مجـالت کودکـان و  همـۀ) مطالـب دیگـر، شـعر، تصـاویر و  داسـتان(پژوهش حاضر، صـفحات 
با توجه به ماهیـت پـژوهش و . است داخل کشور ١٣٩٢و  ١٣٩١های  نوجوانان منتشر شده در سال

های دقیق و قابل اعتمـاد  گیری انجام نشده و برای دستیابی به داده نمونه ،ریمحدود بودن جامعه آما
 )نامه هفته(عنوان  مجالت مورد بررسی به جز یک همۀی که یاز آنجا. شدکل جامعه آماری بررسی 

نامـه  سازی تعداد نسخ مجالت، از هر چهار شـماره هفته شدند، به منظور یکسان ماهیانه منتشر می
روش کار بدین صورت بوده است که در ابتـدا . ماره به صورت تصادفی انتخاب شدمذکور، یک ش

های دینی کـه در  مؤلفه براساسصفحات مجالت اعم از داستان، شعر، تصویر و غیره  همۀمحتوای 
 ،شـده بودنـد  های قرآنـی تقسـیم های اخالقـی، و قصـه چهار مقوله اصول دین، فروع دین، داستان

ها  یعنی درصـدگیری از فراوانـی مقولـه ،ها ی که روش معمول برای تحلیل دادهیاز آنجا. شدتحلیل 
در ایـن روش  ؛از روش تحلیل آنتروپی شانون استفاده شد بنابراین،، استدارای مشکالت ریاضی 

این  براساس. شود انجام میتر و معتبرتر  ها بسیار قوی هاست تحلیل داده که برگرفته از تئوری سیستم
ــوا ــی از روش، محت ــورد بررس ــالت م ــدگاهی مج ــخگو  ١١ دی ــوان، (پاس ــاهد نوج ــالت ش   مج

ها، پویندگان، پوپک، بـاران،  آموز، رشد نوجوان، رشد نوآموز، نبات کوچولو، کیهان بچه رشد دانش
های اخالقـی و  و چهار مؤلفه اصـول دیـن، فـروع دیـن، داسـتان) ها و عروسک سخنگو سالم بچه

ها بـه  مقوله براساسروش آنتروپی شانون، ابتدا پیام  براساس. است بندی شده های قرآنی طبقه قصه
سـه مرحلـه زیـر  براسـاستناسب هر پاسخگو در قالب فراوانی مورد شمارش قرار گرفـت، سـپس 

  :ها انجام شد عملیات تحلیل داده
زیـر  برای این کار از رابطه. وانی به هنجار شداهای جدول توزیع فر  ماتریس فراوانی :اول  مرحله
P  :استفاده شد = ∑ FY ( = 1, 2, … , ;  = 1, 2, … , ) 

رابطـه زیـر تعیـین و در  براسـاسهـر مقولـه  (EJ)در ایـن مرحلـه بـار اطالعـاتی  :مرحله دوم
=  :های مربوطه قرار گرفت ستون −    ( = 1, 2, … , ) 

  ضـریب اهمیـت هـر یـک  (j=1,2,…n)ها  با اسـتفاده از بـار اطالعـاتی مقولـه :مرحله سوم
   ،ای کـه دارای بـار اطالعـاتی بیشـتری باشـد در ایـن مرحلـه، هـر مقولـه. ها محاسبه شـد از مقوله
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  ها  بـرای محاسـبه ضـریب اهمیـت مقولـه. بیشـتری برخـوردار باشـد (WJ)باید از درجه اهمیـت 
= :از رابطه زیر استفاده شد E∑ E  

برای تعیین روایی ابزار گردآوری اطالعات بدین صورت عمل شد که ابتدا با استفاده از متـون و 
های هر کدام از آنها استخراج و توسـط کارشناسـان  های دینی و شاخص های مرتبط، مؤلفه پژوهش

. اما برای تعیین پایایی ابزار سنجش، از روش بازآزمایی اسـتفاده شـد شد،حوزه معارف اسالمی تأیید 
بدین صورت که پس از دو بار مطالعه تعدادی از مجالت کودکـان و نوجونـان بـه فاصـله دو هفتـه 

  .های شمارش شده به دست آمد بین فراوانی/. ٨١ضریب همبستگی 
  
  های پژوهش یافته

  روش  براســاسای مجــالت کودکــان و نوجوانــان در ایــن بخــش، نتــایج حاصــل از تحلیــل محتــو
های  های چهارگانه اصول دین، فروع دیـن، داسـتان مؤلفه  ابتدا فراوانی. شود آنتروپی شانون بیان می

  . ارائه شد ١های قرآنی در مجالت کودکان و نوجوانان شمارش و در قالب جدول  اخالقی و قصه
  

  دینی در مجالت کودکان و نوجوانانهای  توزیع فراوانی توجه به مؤلفه: ١جدول 
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  ١٨۵٩  ٨٢  ٩٣ ٧۴٧ ٣١٣ ٢٩٢ ١٧٧  ٢٢  ١۶  ۵۶  ١۵  ۴۶  اصول دین
  ١۴٢۴  ۵۴ ١۶٩ ٣٠۴ ١۴١ ٣٣٣ ١۵٠  ٣۵  ٧  ٧٢  ٢٧ ١٣٢  فروع دین

 ١۶٣٩۴ ١۴۴٩ ١۴۶٣ ٣٢٢٩ ٢٣١٩ ٢٣۵٩ ٢٢۴٨ ١١٨۴ ٣٢٩ ۵۵۶ ٣٨٧ ٨٧١  اخالقی های داستان
  ١۴٧٩  ٠  ٨٠ ٣۵١ ٢۶٢ ٢٣١ ١۵٧  ٢٢  ١٩  ٩۶  ٧٠ ١٩١  های قرآنی قصه

 ٢١١۵۶ ١۵٨۵ ١٨٠۵ ۴۶٣١ ٣٠٣۵ ٣٢١۵ ٢٧٣٢ ١٢۶٣ ٣٧١ ٧٨٠ ۴٩٩ ١٢۴٠  جمع

  
های دینی در مجالت کودکان و نوجوانـان را نشـان  توزیع فراوانی توجه به مؤلفه ١جدول شماره 

های  پیام بررسـی شـده، مؤلفـه داسـتان ٢١١۵۶شود از مجموع  طور که مشاهده می همان. دهد می
پیام کمترین پیام را به خـود اختصـاص  ١۴٢۴پیام بیشترین و مؤلفه فروع دین با  ١۶٣٩۴اخالقی با 

 ۴۶٣١مجله کودک و نوجوان بررسی شده، به ترتیب مجالت باران بـا  ١١همچنین در میان . اند ادهد
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پیـام کمتـرین  ۴٩٩آمـوز بـا  دانشرشـد و  ٣٧١پیام بیشترین و رشد نوآموز با  ٣٢١۵و پویندگان با 
 .اند های دینی داشته توجه را به مؤلفه

  
  در مجالت کودکان و نوجوانان یهای دین های بهنجار توجه به مؤلفه داده: ٢جدول 
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 ٠۴۴/٠  ٠۵/٠ ۴٠١/٠ ١۶٨/٠ ١۵٧/٠ ٠٩۵/٠ ٠١١/٠ ٠٠٨/٠ ٠٣/٠ ٠٠٨/٠ ٠٢۴/٠  اصول دین
 ٠٣٧/٠ ١١٨/٠ ٢١٣/٠ ٠٩٩/٠ ٢٣٣/٠ ١٠۵/٠ ٠٢۴/٠ ٠٠۴/٠ ٠۵/٠ ٠١٨/٠ ٠٩٢/٠  فروع دین

 ٠٨٨/٠ ٠٨٩/٠ ١٩۶/٠ ١۴١/٠ ١۴٣/٠ ١٣٧/٠ ٠٧٢/٠ ٠٢/٠ ٠٣٣/٠ ٠٢٣/٠ ٠۵٣/٠ های اخالقی داستان
  ٠ ٠۵۴/٠ ٢٣٧/٠ ١٧٧/٠ ١۵۶/٠ ١٠۶/٠ ٠١۴/٠ ٠١٢/٠ ٠۶۴/٠ ٠۴٧/٠ ١٢٩/٠ های قرآنی قصه

  
 همـۀهای دینـی،  آنتروپی شانون بـه منظـور تعیـین بـار اطالعـاتی مؤلفـه ،مرحله اول براساس

های دینـی را در  هـای بهنجـار شـده مؤلفـه داده ٢جـدول . بهنجار شـدند ١های جدول شماره  داده
  . دهد مجالت مورد بررسی نشان می

  
  ناندر مجالت کودکان و نوجوا های دینی میزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه: ٣جدول 

  (WJ)ضریب اهمیت  (EJ)میزان بار اطالعاتی   ها مؤلفه
  ٣٠۶/٠  ۶۴۴/٠  اصول دین
 ٢٣۶/٠ ۵٢١/٠  فروع دین

 ۵٠٢/٠ ٨٧٢/٠ های اخالقی داستان
 ٢۶٢/٠ ۵٣۴/٠ های قرآنی قصه

  
تحلیل محتوا به روش آنتروپی شانون، الزم بود میـزان عـدم اطمینـان یـا بـار  ،طبق مرحله دوم

ها تعیـین  آن ضریب اهمیـت هـر یـک از مقولـه براساساطالعاتی هر مقوله محاسبه شده و سپس 
های دینـی را در مجـالت کودکـان و  میزان بار اطالعاتی و نیز ضریب اهمیت مؤلفه ٣جدول . شود

ای که دارای بـار اطالعـاتی بیشـتری  چه پیشتر نیز بیان شد، هر مقوله نانچ. دهد نوجوانان نشان می
طور کـه مشـاهده  همـان. معمول، از ضریب اهمیت بیشتری نیز برخوردار خواهد بـود طور بهباشد 
) ۵٠٢/٠(و نیز ضریب اهمیت ) ٨٧٢/٠(شود در مجالت مورد بررسی، بیشترین بار اطالعاتی  می

و ضـریب اهمیـت ) ۵٢١/٠(ی اخالقی و کمترین میـزان بـار اطالعـاتی ها داستان مربوط به مؤلفۀ
  . استفروع دین  مربوط به مؤلفۀ) ٠/٢٣۶(
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  گیری بحث و نتیجه

  والـدین و مربیـان ایـران زمـین مهـم های  دغدغـه از تربیت دینی کودکان و نوجوانان همـواره یکـی
شود تربیت دینی وی نیز  خوانده میای که اذان در گوش نوزاد  ی که از همان لحظهطور به. بوده است
  رسـمی در مدرسـه و جامعـه ادامـه  غیـر رسـمی و طور بـهایـن تربیـت، در ادامـه . شـود شروع می
مجالت یکی از ابزارهـای مهـم بـرای انتقـال مفـاهیم اخالقـی و دینـی بـه کودکـان و . کند پیدا می

در این مجالت مضامین دینی در قالب داستان، شـعر، مقالـه و غیـره بـه . آیند می شمارنوجوانان به 
پژوهش حاضر به منظور تحلیـل محتـوای . شود زبان و سبک مناسب کودکان و نوجوانان عرضه می

  . های دینی انجام شد مجالت کودکان و نوجوانان از منظر میزان توجه به مقوله
 دیگـرهای اخالقـی بـیش از  ت کودکـان و نوجوانـان، داسـتانهای پژوهش نشان داد در مجال یافته
کـه نشـان داد ) ١٣٩٠(های پـژوهش محمـدی  این نتیجه بـا یافتـه. ها مورد توجه قرار گرفته است مقوله
 ،ها مورد توجـه قـرار گرفتـه های مرتبط با پیامبران، فضائل معصومان و اخالق بیش از سایر مقوله داستان
های گوناگون، ابزاری بسیار مهم و تأثیرگـذار بـرای انتقـال  و داستان با سبک شک، قصه یب. استهمسو 

تـرین  داسـتان بزرگ). ١٣٩٠محمـدی، (رود  شمار مـی های صریح یا ضمنی به مفاهیم دینی به صورت
داسـتان، سـجایا و . وسیله ظهور وجدان پاک و خوی و خصلت مطلـوب و پسـندیده در کـودک اسـت

ت نفس، شجاعت، شهامت، جرئت، ایمان، رقت قلب، همدردی را پرورش عز مانندخصایل پسندیده 
  بنـابراین،. دهد که این خود بهترین روش غیرمستقیم بـرای تکـوین اخـالق صـحیح و عـالی اسـت می

برده و سعی  پی  رسد مجالت کودکان و نوجوانان به درستی به ارزش تربیتی و آموزشی داستان به نظر می
  . اند کردهبه کودکان و نوجوانان و درونی کردن این مفاهیم در آنها  در انتقال مفاهیم دینی

نتایج حاصل از پژوهش، در مجالت کودک و نوجوان، مفاهیم مـرتبط بـا فـروع دیـن،  براساس
تـرین مبـاحثی کـه در  یکـی از مهم .ها مورد توجه قرار گرفته است لهر موضوعات و مقودیگکمتر از 

های گروهـی مطـرح اسـت، تناسـب محتـوا و  جوانان از طریق رسـانهحوزه تربیت دینی کوکان و نو
پژوهشگران معتقدند . های رشدی کودکان و نوجوانان است ها و توانایی ای با ظرفیت های رسانه پیام

های  هـا و محـدودیت کودکان در مراحل مختلف رشـد و تحـول شـناختی و عـاطفی دارای ظرفیت
  مفـاهیم بایـد میـزان درک کودکـان و نوجوانـان از ایـن مفـاهیم  بنابراین، در انتقـال. ای هستند ویژه
 ،با توجه به اینکـه برخـی از فـروع دیـن). ١٣٨٢رضایی بایندر، ( جدی مورد توجه قرار گیرد طور به

تناسب کمتری با شرایط سنی و نیازهای معنـوی کودکـان دارنـد،  ،خمس، زکات، حج و غیره مانند
هایی چـون  هرچند توجه به مقولـه. استه تا حدود زیادی قابل توجیه بنابراین، توجه کم به این مقول

  .ت داردنماز، روزه، امر به معروف و نهی از منکر و غیره کامًال ضرور
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، بـارانهای پژوهش نشان داد کـه در میـان مجـالت مـورد بررسـی، بـه ترتیـب مجـالت  یافته
  در مقابـل،. انـد توجـه قـرار دادهر مجـالت مفـاهیم دینـی را مـورد دیگـبیش از  پوپکو  پویندگان

. انـد کمتر از سایر مجالت به موضوع مفاهیم دینی پرداخته آموز رشد دانشو  رشد نوآموزمجالت  
ها  مقولـه دیگـرهای اخالقـی بـیش از  طبیعی، داستان طور بهنکته قابل توجه اینکه در تمام نشریات 

  .اند مورد توجه قرار گرفته
های گروهی در قبال مخاطبان خـود بـه ویـژه  های رسانه ترین رسالت کلی، یکی از مهم طور به

در ایـن میـان، مجـالت کـودک و . کودکان و نوجوانان، توجه به باورهای دینی و مـذهبی آنهاسـت
نوجوان به دلیل برخورداری از جذابیت و تنـوع مطالـب، نقـش غیرقابـل انکـاری در تربیـت دینـی 

ترین ابزارهـای  تـرین و در عـین حـال مناسـب ها به عنوان یکی از مهم داستان. دمخاطبان خود دارن
های پژوهش به  یافته براساس. دهند آموزشی بخش مهمی از مجالت کودک و نوجوان را تشکیل می

 ،های مهـم خـود به یکی از رسالت ،اند رساند مجالت مورد بررسی تا حدود زیادی توانسته نظر می
بـا ایـن حـال، میـزان اثرگـذاری . به مخاطبان خود جامه عمل بپوشـانند ،یم دینییعنی انتقال مفاه

، شواهد حاکی از کاهش شدطور که پیشتر اشاره  همان. مفاهیم ارائه شده هنوز هم جای تردید دارد
 ).١٣٨٢چنانی افشـار، : به نقل از١٣٧٨دادستان، (پایبندی نوجوانان و جوانان به رفتارهای دینی است 

های شناختی و  بلکه رعایت ویژگی ،، آنچه مهم است نه کمیت توجه به مفاهیم دینیسخن ربه دیگ
هـا و ارائـه مفـاهیم  توجهی به این ویژگی بی. عاطفی کودکان در ارائه مضامین و مفاهیم دینی است

های ذهنـی کودکـان و در  هـا و محـدودیت به معنی نادیـده گـرفتن ظرفیت ،دینی در سطح انتزاعی
شـود  بنابراین، پیشـنهاد می). ١٣٨٢بایندر،  رضایی( های ارائه شده است اکارآمدی آموزشنهایت ن

های مختلـف گروهـی بـا  های دینی ارائه شده از طریق رسانه در زمینه میزان تناسب و مطابقت پیام
هـای اخالقـی و دینـی  شرایط سنی و رشدی کودکان و نوجوانان و نیز عوامل مـؤثر بـر پـذیرش پیام

   .های جدی و کافی انجام شود کودکان و نوجوانان پژوهشتوسط 
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