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چكيـده

در اين مقاله كه به منظور ارزشيابي پويانمايي های دينی در تلويزيون جمهوری اسالمی ايران تهيه 

شده است، اصول حاكم بر توليد پويانمايي شناسايي شد که بر شانزده اصل مشتمل است. براي 

بررسي ميزان استفاده از اصول مذكور در توليد پويانمايي ها فهرست بررسی (چك ليست) الزم 

تهيه شد و داده ها از بررسي و تحليل دو پويانمايي مذهبي، دو پويانمايي غيرمذهبي داخلي و دو 

پويانمايي غيرمذهبي خارجي به دست آمد. البته پويانمايي هاي غيرمذهبي را براي فراهم  شدن 

ــه و ارزيابی وضعيت پويانمايي هاي مذهبي بررسي کرديم.تجزيه و تحليل داده ها  امكان مقايس

نشان مي دهد كه اصول «استفاده از حركات موزون»، «پرهيز از خشونت» و «كسب پاداش» در 

ــده، اما اصول «پرهيز از کاربرد جمالت منفـي» و «استفاده از  پويانمايي هاي مذهبي رعايت نش

جمالت مثبت» تا حدودي، و اصول «استفاده از پيام هاي كوتاه»، «تراكم اطالعات»، «استفاده از 

ــب»، «پرهيز از مجازات»، «ارائة به موقع پاداش» و «موسيقي شاد»  حركات صحيح»، «رنگ مناس

در پويانمايي هاي مذهبي کاملًا رعايت شده است. در عين حال، استفاده از «اغراق»، «فانتزي» و 

«تكرار» در پويانمايي هاي مذهبي بيش از حِد مقبول بوده است.با توجه به اينكه رعايت اصول 

توليد در پويانمايي هاي غيرمذهبي داخلي و در پويانمايي هاي غيرمذهبي خارجي بيشتر است 

ــود که توليدكنندگان پويانمايي های مذهبی در سيماي جمهوری اسالمی به اين  پيشنهاد مي ش

موضوع توجه ويژه داشته باشند.

ــدی: آموزش مذهبی، پويانمايی، پويانمايی مذهبی، تأثير، تربيت دينی، تلويزيون،  واژگان کلي
کودک.
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 مقدمه
كودكان جزء گروه هاي اصلي بينندة برنامه هاي تلويزيوني هستند. تأثير برنامه هاي اين رسانه 
ــت، به گونه اي  ــي و رواني كودكان انكارناپذير اس ــر جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگ ب
ــتر اوقاتي كه  ــاي تلويزيوني بر آنها بي توجه بود. بيش ــبت به تأثير برنامه ه كه نمي توان نس
ــاهدة برنامه هاي ساختگي مي شود. مثلًا پيش  ــا مي كنند، صرف مش كودكان تلويزيون تماش
ــبتًا كمتري  دارند، ولي خردساالن به كارتون ها،  ــالگي به برنامه هاي خبري توجه نس از ده  س
قهرمان هاي خيالي و موقعيت هاي كمدي بيشتر از برنامه هاي ديگر عالقه دارند. اما حتي در 
برنامه هاي ساختگي، موقعيت هاي نمايش داده شده و در اين موضوع که شخصيت ها تا چه 

اندازه واقعي به نظر مي رسند، تنوع چشمگيری وجود دارد (گانتر و مک آلير۱، ۱۹۹۷). 
ــته در معرض تأثيرات  ــاالن و كودكان، به طور پيوس ــراد جامعه، اعم از بزرگس ــة اف هم
ــت؛ زيرا آنان به دليل  ــتر اس ــون قرار دارند، اما در مجموع، تأثيرپذيري كودكان بيش تلويزي
ــتن تجربة كافي و ويژگي هاي شناختي، كه خاص طراز تحولي آنهاست، مسائل را به  نداش
ــاالن درك مي كنند (فيليترن۲ و ديگران، به نقل از كرمي، ۱۳۸۰).  گونه اي متفاوت از بزرگس
ــرفت تحصيلي،  ــه برنامه هاي تلويزيون بر تحول اخالقي، پيش ــان مي دهد ك پژوهش ها نش
رفتارهاي اجتماعي و واكنش هاي عاطفي كودكان تأثير عميقي مي گذارد (گانتر و مک آلير، 
ــب يا نامناسب ايفاي نقش كند. اين موضوع از  ــقي مناس ۱۹۹۷) و مي تواند همچون سرمش
ــت تا دربارة آثار اين رسانه  ــته اس نگاه منتقدان تلويزيوني دور نمانده و برخي را بر آن داش
بر پيدايي رفتارهاي انحرافي و نابهنجار به كنكاش بپردازند و نشان دهند كه مشاهدة برخي 
ــگري يا تمايل بدان را باعث می شود. البته، اثر  برنامه هاي تلويزيوني چگونه افزايش پرخاش
تلويزيون در شكل دهي به هويت مثبت نيز ناديده گرفته نشده است و محققان نشان داده اند 
كه چگونه تلويزيون توانسته است همچون منبعی اطالع رسان و الگوآفرين زمينه اي را براي 

فعاليت هاي مطلوب فراهم آورد (فراسر، لويس و دينگ، ۲۰۰۴). 
ــد آدمي و براي پي گيري موضوعات گوناگون،  آثار تلويزيون در دوره هاي مختلف رش
متفاوت است و در عين حال، روشي كه براي ارائة پيام استفاده مي شود و وضعيتی كه پيام 

در آن به مخاطب مي رسد، ميزان اثرگذاري را تغيير مي دهد (نمودار ۱).
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نمودار ۱. رابطة محتوا، روش و آثار پيام هاي تلويزيوني

  استفاده از رسانه هاي صوتي و تصويري در جهان امروز، کاري معمولی و رايج تصور 
مي شود، هرچند كه سابقة آن چندان زياد نيست. به كارگيري اين رسانه ها در عرصة ترويج 
ــتم است. آمريكايي ها در اين زمينه پيشتاز بوده اند، ولي از نيمة دوم  دين مربوط به قرن بيس
ــورها راديو و تلويزيون را براي عرضة پيام هاي مذهبي به كار  ــتم، تقريبًا، همة كش قرن بيس
ــت و تقريبًا پيروان همة اديان  ــد. اين موضوع به دين هاي خاص محدود نمانده اس گرفته ان
ــتاورد جديد  ــاي مخاطب خود تالش كرده اند تا از اين دس ــراي متأثر کردن همة گروه ه ب

بشري بهره جويند. 
ــته و به دليل  ــته، حركتي رو به افزايش داش بهره گيري از تلويزيون طي چند دهة گذش
جايگاهی كه اين رسانه در زندگي مردم يافته است، ناديده گرفتن آن در ترويج دين، کاري 
نابخردانه محسوب مي شود. اما انتقال آموزه هاي ديني به شكل معمول مناقشه برانگيز است، 
زيرا برداشت هاي متفاوتی از معارف ديني وجود دارد. اين موضوع وقتي كه با خالقيت هاي 
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ــراي بدفهمي پديد  ــب  تري ب ــتر مناس ــود، تا جاذب و جالب گردد، بس هنري آميخته مي ش
مي آورد؛ و اين بستر در كودكان مهياتر و حساس تر است. پس چه بايد كرد؟ آيا مي توان از 
اين «فرصت» دست كشيد و آن را به يك «تهديد» تبديل كرد، يا بايد راهي جست كه بتوان 

«تهديد» متصور را به «فرصتي» براي اعتال تبديل کنيم؟ 
ــون يكي از اركان  ــت كه تلويزي ــاي كنوني، وضعيتي را پديد آورده اس ــي در دني زندگ
ــن را، از حيث  ــياري از مواقع، نقش والدي ــود و اين ركن در بس ــوب مي ش خانواده محس
انتخاب تجارب، و نقش همساالن را، از حيث تحريك تخيل، به عهده می گيرد. اين پيام آور 
يك سويه و غيرتعاملي، حتي اگر تالشي سازمان يافته و علمي براي جلب و جذب مخاطب 
ــتر  ــود؛ و به اين دليل بيش ــياري از مواقع، بر زندگي افراد تحميل مي ش به كار نگيرد، در بس
ــان و تحليل گران رسانه ها به  بايد به کودکان توجه کرد. اين موضوع را امروزه، جامعه شناس
ــاني  ــی می کنند (کنوی و بولن، ۲۰۰۱). در مواقعي كه امكان تعامالت انس طور جدی بررس
به حداقل ممكن رسيده است و بسياري از افراد خود را در حصارهاي خودساخته محصور 
ــب اطالع و تحريك تخيل و سرگرم شدن است. اين  كرده  اند، تلويزيون يكي از مراجع كس
پرسش مطرح است كه تلويزيون چگونه پيام هاي خود را به مخاطب عرضه می کند تا مؤثر 
ــوند و جامعة آرماني تحقق يابد؟ به طور محدودتر، در عرصة آموزش دين  و مفيد واقع ش
ــاي آموزش دين به كودكان به چه  ــش را مطرح کرد. برنامه ه به كودكان، می توان اين پرس

روش هايي بايد تنظيم و ارائه شود كه به تربيت انسان مد نظر دين كمك کند؟ 

بيان مسئله 
تعليم و تربيت ديني كودكان و نوجوانان و استفاده از روش هاي مطلوب آموزشي و تربيتي 
ــمندان حوزه های مختلف بر  ــت و انديش همواره، توجه دينداران را به خود جلب کرده اس
اساس نتايج پژوهش های خود نظريه هايی را در اين زمينه ارائه کرده اند. نظريه ها دربارة اين 
ــان رشد تا اقتضاگرايی موقعيتی جامعه شناسان  موضوع از ادعاهای جهان شمول روان شناس

فرهنگی را دربر می گيرد (کانليا، ۱۹۹۷). 
ــی رشد پياژه۱ است. وی از سال ۱۹۳۰ به بعد،  از جمله صاحب نظران حوزة روان شناس
ــم «خودمحوری» و «عينی گرايی» را در  ــر کرد و در آن، مفاهي نتايج تحقيقات خود را منتش

1 -  Piaget
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ــاس، تا پايان دورة ابتدايي، كودك برای درك  ــد كودكان مطرح کرد. بر اين اس ارتباط با رش
ــطح منطق  ــب س مفاهيم به تكيه گاهي عيني نياز دارد و مفاهيم مذهبي و اخالقي را به تناس
خويشتن دريافت مي كند (پياژه، ۱۹۶۰). همچنين در دهة ۱۹۶۰، رونالد گلدمن۱ پژوهش های 
وسيعي را دربارة رشد و تكامل و تفكر ديني كودكان آغاز كرد. كتاب وي به نام تفكر ديني 
از كودكي تا بلوغ در سال ۱۹۶۴، و كتاب دوم وي به نام آمادگي براي دين در سال ۱۹۶۵ 
ــيد و در آنها كوشيد تا يافته هاي خود را براي معلمان تفسير و پيامدهاي آن را  به چاپ رس
ــان فرهنگی، صدور اين  در آموزش ديني تبيين كند (باهنر، ۱۳۷۸). اما در نگاه جامعه شناس
ــاره  ــود. برای نمونه می توان به نظريات جيمز و پروت اش گونه احکام عام کمتر ديده می ش
کرد که در ۱۹۹۰ مطرح کردند و چنان آثاری بر جای نهادند که جنکس (۲۰۰۵) آن نظريات 
را مانيفستی در نظريه پردازی دوران کودکی می داند و در جمع بندی آنها می  گويد که دوران 
ــتفاده از روش قوم نگاری می  توان  آن را بررسی  ــت که با اس کودکی، پديده ای اجتماعی اس

کرد و نمی توان آن را به کلی، از متغيرهای طبقه، جنس و قوم تفکيک کرد.  
در بستری از اين گونه نظريه پردازی های متعارض، هر گونه تالش برای تربيت با مشکل 
مواجه خواهد شد و اين مشکل وقتی افزون می شود که نهادهای گوناگون انواع اقدامات را 
ــته، رسانه هاي جمعي، مانند اينترنت، رايانه، راديو و  برنامه ريزی و اجرا کنند. در دهة گذش
ــه، در عرصه های مختلف تربيتی ابراز وجود و ايفای نقش  تلويزيون، همچون رقبای مدرس
ــته و توجه و اميد زيادی را به  کرده اند. در ميان اين نهادها، تلويزيون موقعيت خاصی داش
ــت. مطالعات دربارة زمان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني توسط افراد  خود معطوف کرده اس
ــان مي دهد كه حتي نوزادان هم روزانه حدود نيم ساعت در معرض  ــنين مختلف، نش در س
تماشاي تلويزيون قرار مي گيرند. كودكان سنين ۴ تا ۶ سال به طور متوسط، حدود دو ساعت 
ــا مي كنند.  ــاعت تلويزيون تماش ــم و برخي از كودكان در ايام تعطيل روزانه ۶ تا ۸ س و ني
مطالعه بر روی دانش آموزان كالس اول نشان مي دهد كه يك سوم آنها روزانه چهار ساعت 
يا بيشتر تلويزيون تماشا مي كنند و فقط حدود ۱۰ درصد هيچ گاه تلويزيون تماشا نمي كنند 
(بيابانگرد، ۱۳۷۷: ۱۳۳). اگر اين رقم در سال بررسي شود، آشکار مي شود كه دانش آموزان 
ابتدايي در سال، متجاوز از ۱۴۶۰ ساعت تلويزيون تماشا مي كنند، در حالی که آنان کمتر از 

هزار ساعت در سال تحت تعليمات مدرسه قرار می گيرند (موسی پور، ۱۳۷۷). 
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در دهه هاي اخير، تماشاي تلويزيون در ايران، يكي از فعاليت هاي اساسي كودكان به 
شمار مي رود و برنامه هاي آن بخش وسيعي از اوقات فراغت اين گروه سني را اشغال 
مي كند. اين رسانه، با داشتن كاركردهاي متعدد، از جمله اطالع رساني، سرگرم كنندگي، 
ــش پيچيده اي در  ــري، عاطفي و رفتاري، نق ــي الگوهاي فك ــوزش، تربيت و معرف آم
ــت كه آن را  ــده اس ابعاد گوناگون زندگي كودكان دارد. توانايي هاي تلويزيون باعث ش
مؤثرترين ابزار شكل  دهندة افكار عمومي بنامند. امروزه، تلويزيون همچون نوعی سالح 
ــت، زيرا می تواند سليقه ها و جهان بيني اشخاص را قالب ريزي  ايدئولوژيكي مطرح اس
ــت اندرکاران و عالقه مندان تربيت کودکان،  كند (بيريوكف۱، ۱۳۸۰). به همين دليل، دس
ــتيابی به اهداف گوناگون استفاده  ــيله ای برای دس ــانة قدرتمند همچون وس از اين رس
کرده اند. يكي از اين اهداف، كه به ويژه در ايران پس از انقالب اسالمي، اداره كنندگان 
ــانه توجه زيادي به آن داشته اند، مسئلة گسترش معنويت، تفكر الهي، ترويج و  اين رس
ــاعة دينداري و در يك كالم، تربيت ديني (به ويژه بر اساس دين اسالم) بوده است  اش

(طهماسبي، ۱۳۸۱).
ــال های اوليه مهم تر از هر بخش ديگر زندگی فرد است (کانليا، ۱۹۹۷)  اين نظريه که س
ــخصيت او محسوب  و محرك هاي جهان پيرامون كودك، عامل تعيين  كننده اي در تحول ش
ــود (خزائلي، ۱۳۷۵)، تلويزيون را به مثابة ابزاري نيرومند تصوير می کند كه می تواند  مي ش
رسالت مهمي را در فراهم كردن زمينه هاي الزم براي تحول بهينة كودكان بر عهده گيرد. اما 
ــود که برنامه هايی متناسب با درک کودکان توليد و  ــالت وقتی با توفيق همراه می ش اين رس
ــت و بايد متناسب با  ــود. از آنجا كه مفاهيم مذهبي و اخالقي، مفاهيمی انتزاعي اس ارائه ش
ــود، هر گونه استفاده از اين مفاهيم در برنامه های  طراز تحول ذهني كودك به او آموخته ش
ــارت ديگر، فهم، درك و  ــد. به عب ــی کودک مبتنی باش ــون بايد بر اصول روان شناس تلويزي
درونی سازي چنين مفاهيمي نيازمند برنامه ريزي صحيح و تدارك روش هاي مناسب است؛ 
ــي نمي توان مفاهيم انتزاعي خدا، نيكي، عدل و... را بدون در نظر گرفتن مراحل تحول  يعن

ذهني كودك به او آموخت (دادستان، ۱۳۷۸).
ــيوه هاي متفاوتي سود مي جويد که  تلويزيون براي تحقق آموزش های مدنظر خود از ش
ــوب می شود.  پويانمايي (كارتون) و قصه گويي همراه با تصاوير متحرك از جملة آنها محس
1 -  Birukef
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همچنين از پژوهش های به عمل آمده چنين نتيجه گيري مي شود كه بخش اعظم عالقه مندي 
كودكان را همين نوع برنامه ها، يعنی پويانمايی ها و قصه ها دربر مي گيرد (ذبيحي، ۱۳۸۳). 
ــازان کودک در ايران تالش  ــته، به ويژه از ۱۳۷۵ به بعد، برنامه س ــال های گذش طی س
کرده اند که با ساخت پويانمايی های مذهبی، آموزش آموزه های دينی را برای کودکان سهل، 
ــب تجربه را در اين حوزه پديد آورند. اين دو  جذاب و ماندگار کنند و زمينه ای برای کس
هدف زمانی تحقق می يابد که محصوالت توليد شده ارزشيابی شود و کاستی ها و قوت های 
آنها آشکار شود. پويانمايی وقتی می تواند بر مخاطب آثار مثبتی بر جای گذارد که مبتنی بر 
اصول و ضوابط توليد شده باشد. آنچه اهميت دارد، رعايت ويژگي هاي شناختي و عاطفي 
كودكان در ارائة مضامين و مفاهيم مذهبي است (رضايي بايندر، ۱۳۸۲: ۸۵). در عين حال، 
ــود. بر اين اساس،  ــتی آن اطمينان حاصل ش ــد که از درس تجربه زمانی چراغ راه خواهد ش
پويانمايی های مذهبی توليد شده در ايران با اين پرسش مواجه اند که تا چه ميزان بر اساس 

اصول روان شناسی کودک ساخته شده اند؟

سوابق و چارچوب نظری
ــد: «دانش آموزان  ــيلبرمن۱ در كتاب خود با عنوان بحران در كالس درس مي نويس چارلز س
ــال مك  لوهان۲ عقيده دارد:  ــتر از كالس درس مي آموزند». همچنين مارش از تلويزيون بيش
ــال از تلويزيون  ــود، در واقع، به اندازة پنج س ــة ابتدايي مي ش «زماني كه كودك وارد مدرس
ــت» (ذبيحي، ۱۳۸۳). طبق نظرية والدن۳ (۱۹۷۹) قرن حاضر كه به «عصر  آموزش ديده اس
ــري فناوري ها، به  ــرفت فناوري و به كارگي ــت، با پيش ــات و اطالعات» معروف اس ارتباط
خصوص در آموزش و پرورش دوره هاي دبستاني، در استفادة هر چه بهتر از تلويزيون در 

انتقال اطالعات به مخاطبان خود سعي دارد (ذبيحي، ۱۳۸۳).
اسلي و ويل۴(۱۹۸۴)، قصه گويي را ابزاري مؤثر در رشد افكار و باورها ـ و از آنجا كه 
قصه، انگيزه هاي بازيگران داستان را منعكس مي كند ـ آن را وسيله ای مناسب برای آموزش 
كودكان می دانند. همچنين، به كارگيري تصاوير متحرك يا پويانمايي روشي مفيد در آموزش 

1 -  Charles Silberman
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قلمداد شده است، چرا كه قصه هاي پويانمايي معمولًا با جنبه هاي فانتزي و انسان انگاري ای 
ــه درك كودكان، اطالعات و  ــه ها، با توجه ب ــه دارد، از زبان حيوانات يا در قالب هنرپيش ك
مفاهيم را به آنان منتقل مي كند (يزدي، ۱۳۷۹). طبق پژوهشی كه بخشي (۱۳۷۲) اجرا کرده 
ــت، پويانمايی در مقايسه با ديگر برنامه های تلويزيون (سرود، شعر، مصاحبه، فيلم و...)  اس
ــت (خوانساري، ۱۳۷۵).  باالترين درصد عالقه مندي كودكان را به خود اختصاص داده اس
ــتفاده از تلويزيون بدين معنا نيست که اين رسانه همواره، آثار مثبت دارد. در کنفرانسی  اس
که در سال ۱۹۹۵ در شهر لوند۱ سوئيس برگزار گرديد، پيشنهاد شد که مرکزی تحت عنوان 
«اتاق بين المللی تبادل انديشه دربارة کودکان و خشونت رسانه ها» تشکيل شود که سرانجام، 
در سال ۱۹۹۷ اين مرکز تأسيس شد. بر اساس گزارش های اين مرکز، بازار رسانه ها تحت 
ــلطة شرکت هايی عظيم و کاملًا تجاری درآمده است که غالبًا آمريکايی هستند (کارلسون  س

و فايليتزن، ۱۳۸۰).
پژوهش ها نشان می دهد که بين تماشای خشونت در تلويزيون و رفتار پرخاشگرانه در 
ــونت تلويزيونی»  جامعه ارتباط وجود دارد. يکی از اين پژوهش ها که به «مطالعة ملی خش
شهرت يافت، نشان داد که در آمريکا: ۱. خشونت تلويزيونی اغلب، با روش هايی پرجاذبه 
ــونت برای  ــود؛ ۲. صحنه هايی که از لحاظ فراگيری خش ــز نمايش داده می ش و هيجان انگي
ــنی  ــاد دارد، در برنامه ها و کانال های ويژة اين گروه س ــر زي ــال خط کودکان زير هفت س
ــود؛ ۳. تعداد برنامه های حاوی مضامين ضدخشونت بسيار کم است. اين  نمايش داده می ش
پژوهشگران اذعان دارند که تأثير خشونت بر افراد سنين پايين تر از هفت سال نگران کننده 
ــخيص دهند و لذا خشونت در  ــت، زيرا آنان به خوبی نمی توانند واقعيت را از خيال تش اس
فيلم های تخيلی و پويانمايی ها را بيشتر، واقعی تلقی می کنند و الگو می پذيرند (کارلسون و 
فايليتزن، ۱۳۸۰). در چنين وضعيتی، کودکان آنچه را در تلويزيون می بينند و از آن دريافت 

می کنند، با واقعيت های زندگی خود تکميل می کنند.
يکی از مطالعات جهانی در اين زمينه، «مطالعة جهانی يونسکو دربارة خشونت رسانه ای» 
ــت. اين پژوهش، که در ۲۳ کشور جهان، در جامعة آماری بيش از ۵۰۰۰ نفر از کودکان  اس

۱۲ ساله اجرا شده است، نشان می دهد که:
۹۳-  درصد کودکان مطالعه شده به تلويزيون دسترسی دارند؛

1- Lund
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ای جهانی تبديل شده است؛ تلويزيون در مناطق مطالعه شده عملًا به رسانه - 
رسانی و سرگرمی است؛ برای کودکان مدرسه ای تلويزيون قوی ترين منبع اطالع - 

کنند؛ کودکان جهان به طور متوسط روزانه، سه ساعت تلويزيون تماشا می - 
ــت و بر زندگی  ــده اس پذيری مبدل ش تلويزيون به يک عامل عمدة تربيتی و جامعه - 

کودکان استيال دارد؛
ای و جنگجو (مثل ترميناتور) هستند؛ کودکان، به ويژه پسران، شيفتة قهرمانان رسانه - 

های پرخشونت دوست دارند که مانند شخصيت ترميناتور  ۵۱ درصد از کودکان محيط - 
ــند، در حالی که ۳۷ درصد از کودکان مناطق آرام دوست دارند مثل ترميناتور  (ويرانگر) باش

باشند (کارلسون و فايليتزن، ۱۳۸۰).
ــال های اولية کودکی از حيث شکل دهی به شخصيت  ــاس، می توان گفت که س بر اين اس
بعدی فرد بسيار بااهميت است (کانليا، ۱۹۹۷) و برای درک کودکی، که طبيعت خاص خود را 
دارد (جنکس، ۲۰۰۵)، بايد زيست با کودکان را تجربه کرد و با آنها به گفتگو نشست (فراسر، 
لويس و دينگ، ۲۰۰۴) و اين واقعيت را در نظر داشت که اين گروه يکی از گروه های اصلی 
ــانه ها برای توسعة مصرف کاالهای فرهنگی است (کنوی و بولن، ۲۰۰۱) و آثار  مخاطب رس
ــت (گوردون و همکاران، ۲۰۰۳). به  ــانه، به خصوص تلويزيون، بر کودکان متفاوت اس رس

همين دليل، نوع برنامه هايی که برای کودکان توليد می شود، نيازمند توجه ويژه است.  

هدف ها و  پرسش های بررسی شده 

در اين مقاله تالش خواهد شد تا ضمن شناسايي و معرفی اصول تهيه و توليد پويانمايي هاي 
ديني كودكان، به نقد و بررسي پويانمايي هاي توليد شده در تلويزيون ايران بنشينيم و بر پاية 
ــنهادهايی براي تهيه كنندگان پويانمايي هاي ديني كودكان ارائه کنيم. بر اين اساس،  آن، پيش

پاسخ گويی به سؤال های زير مد نظر است: 
۱. بر اساس نظريات تحول رواني كودك، چه اصولي بايد در توليد پويانمايي ها رعايت 

شود؟
۲. پويانمايي هاي ديني توليد و پخش شده از تلويزيون ايران، چه ويژگي هايي دارد؟ 

۳. پويانمايي هاي ديني توليد و پخش شده از تلويزيون ايران براي كودكان تا چه حد با 
اصول توليد پويانمايي هاي ديني كودكان منطبق است؟ 
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روش پژوهش 

ــده است. پيتر استلندر۱  ــتفاده ش از روش تحليل محتوا برای جمع آوری و تحليل داده ها اس
ــي است براي كسب اطالعات به  ــد: «تحليل محتوا روش در تعريف تحليل محتوا مي نويس
ــف موضوعات اجتماعي كه در آن، از طريق تحليل محتواي متن يا تصوير ارائه  منظور كش
ــر آن بر گيرنده يا بر  ــتنده و تأثي ــده، اظهار نظرهايي دربارة روابط، پيدايش، منظور فرس ش
ــتلندر، ۱۳۸۱). جامعة آماری بررسي شده، همة  ــود» (پيتر اس وضعيت اجتماعي انجام مي ش
پويانمايي هاي مذهبي ساخته شده در شبكة دو سيمای جمهوری اسالمی ايران طي يک دورة 
ــت. به دليل الزامات خاص بررسی موضوع،  ــاله (۸۵-۱۳۷۵) را شامل بوده اس زماني ده س
ــي براي انتخاب نمونة بررسي استفاده شد. معيار اصلي براي انتخاب نمونة  از روش گزينش
بررسي در پويانمايي هاي مذهبي، پرداختن به موضوع زندگي پيامبران اولوالعزم بوده است. 
ساير پويانمايي ها بر اساس معيار دسترسي، انتخاب شده است. فقط سعي شد از حيث زمان 
ــود که با نمونة اصلی کمترين  توليد، نوعي همزمانی به وجود آيد و نمونه هايی انتخاب ش

فاصلة زمانی را، از حيث زمان توليد، داشته باشد. 
ــد که به زندگی حضرت نوح (ع) و  ــايی ش   بدين ترتيب، دو پويانمايی مذهبی شناس
حضرت ابراهيم (ع) اختصاص داشت. براي فراهم  شدن امكان مقايسه، به تعداد پويانمايی های 
ــي (دو نمونه) و پويانمايي غيرمذهبي خارجي  ــی منتخب، پويانمايي غيرمذهبي داخل مذهب

(دو نمونه) نيز انتخاب و بررسي شد (جدول ۱).

جدول ۱. اطالعات پويانمايي های بررسی شده

تعداد سكانس زمان كل 
(دقيقه) نوع محتـوا سال توليد تهيه كننده نام پويانمايي

۳۴ ۸۰ مذهبي ـ داخلي ۱۳۸۰ بهروز يغمائيان حضرت ابراهيم (ع)
۱۷ ۳۵ مذهبي ـ داخلي ۱۳۸۰ بهروز يغمائيان حضرت نوح (ع)
۲۰ ۴۵ غيرمذهبي ـ خارجي ۲۰۰۲ والت ديزني شركت هيوالها
۱۷ ۴۰ غيرمذهبي ـ خارجي ۲۰۰۲ تيمبرتون پسر جنگـل
۱۳ ۲۵ غيرمذهبي ـ داخلي ۱۳۸۲ عبداهللا عليمراد كوه جواهـر
۱۵ ۳۰ غيرمذهبي ـ داخلي ۱۳۸۲ بهزاد مظاهري كتابخانة متروك

ــت) استفاده  ــی (چك ليس ــت بررس برای جمع آوری داده های مورد نياز، از يک فهرس
1 -  Petere Stlander
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ــی طراحی و توليد شده است. از آنجا كه در اين زمينه تاكنون ابزار  ــد که برای اين بررس ش
ــي تهيه نشده بود، ابتدا، مباني نظري و اصول توليد پويانمايي با بررسي متون علمي  پژوهش

روان شناسی شناسايي و بعد، مؤلفه هاي مربوط و نشان دهنده هاي آنها مشخص شد. 
به منظور يافتن روايي ابزار پژوهش و حصول اطمينان از دقت سنجش مقوله ها و پاسخ 
ــش كه آيا مقوله هاي مد نظر مقصود اصلي را اندازه گيري مي كند يا خير، روايي  به اين پرس
صوري تعيين شد. براي اين كار متغير هاي پژوهش فهرست بررسی (چك ليست) در اختيار 
ــي، علوم تربيتي، تهيه كنندگان و كارگردانان پويانمايي قرار  ــتادان روان شناس چند تن از اس
ــت بررسی نهايي تهيه شد. براي تعيين پايايي ابزار  گرفت و پس از اخذ داوري آنها، فهرس
ــكانس از هر يك از  ــد. براي اين منظور، پنج س ــتفاده ش پژوهش از روش آزمون مجدد اس
پويانمايي ها را با استفاده از فهرست مذکور بررسي کرديم. اين كار بعد از ۱۰ روز تكرار و 
ــتفاده از آزمون های آماری همبستگی، داده های دو نوبت اجرا محاسبه شد. همبستگي  با اس
حاصل از نتايج دو بار بررسي ۰/۸۵ محاسبه گرديد که مقدار آن کافی محسوب می شود. 

در اين پژوهش، از هر سكانس همچون واحد بررسی استفاده کرده ايم كه متغيرهاي مختلف 
را در آن بررسي می کنيم. سكانس از چند صحنه تشكيل شده است كه با هم ارتباط زماني 

و مكاني دارند (شرمن۱، ۱۳۸۰). 
ــامل فراواني، درصد، نمودار و همچنين آزمون مجذور  در اين مقاله، از آمار توصيفي ش
ــي فراواني ها استفاده کرده ايم. همچنين، براي قضاوت نهايي  كاي (خي دو) به منظور بررس
ــتفاده  دربارة رعايت اصول در پويانمايي های مذهبی، بر پاية تجربيات، از طبقه بندي زير اس

کرده ايم:
- کسب بيشتر از ۱۰۰ درصد نمره: بيش از حد مقبول؛

-کسب ۱۰۰- ۷۵ درصد نمره: اصول کاملًا رعايت شده؛
- کسب ۷۴/۹ - ۵۰ درصد نمره: اصول تا حدي رعايت شده؛

- کسب كمتر از ۵۰ درصد نمره: اصول رعايت نشده.

1 -  Sherman
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تحليل داده ها و نتيجه گيـري 
نتايج حاصل از اين بررسی را بر اساس پاسخ به پرسش های ذيل ارائه می کنيم. 

 ۱. بر اساس نظريات مربوط به تحول رواني كودك، چه اصولي بايد در توليد پويانمايي ها رعايت 
شود؟

يكي از موضوعات بسيار مهمي كه در مخاطب شناسي پيام هاي تلويزيوني بايد به آن توجه 
ــناختي و ظرفيت هاي ذهني كودكان است. كودكان بنا به طراز  کرد، موضوع توانايي هاي ش
تحول ذهني خود، اطالعات ارائه  شده در برنامه هاي تلويزيوني را پردازش مي كنند و براي 
ــت (رضايي  ــالم بين كودك و تلويزيون، درک اين موضوع الزم اس ــراري هر ارتباط س برق
ــناختي آنان  بايندر، ۱۳۸۲). ميزان يادگيري كودكان از تلويزيون تا حدودي، به حد درك ش
ــواري مي توانند مضامين مهم و اصلي را از  ــال گاهي به دش ــتگي دارد. كودكان خردس بس
مضامين فرعي متمايز کنند. در ضمن، ممكن است به دشواري، از وقايعي كه به طور واضح 

نشان داده نمي شود، چيزي استنباط كنند (ماسن و همكاران، ۱۳۸۰).
ــياري از برنامه ريزان درسی و معلمان پذيرفته اند که مواد درسي بايد متناسب با سن  بس
و درك دانش آموزان باشد، اما زماني كه نوبت به تعليمات ديني مي رسد،  معمولًا، اين نكته 
فراموش مي شود. در حدود يك قرن است که نويسندگان كتب و مقاالت در زمينة آموزش 
ديني، به معلمان توصيه مي كنند كه دربارة تناسب مواد آموزشي خود با ظرفيت هاي شناختي 
دانش آموزان بينديشند، ولي فقط در دهة ۱۹۶۰ بود كه گلدمن پژوهش هاي وسيعي را در اين 
ــيد که يافته هاي خود را براي معلمان و ساير دست اندركاران  زمينه آغاز كرد و در آنها كوش
ــن كند (باهنر، ۱۳۷۸).  ــير و پيامدهاي آن را در آموزش ديني روش برنامه هاي كودكان تفس
گلدمن با به حساب  آوردن محدوديت هاي كودكان در به  كارگيري زبان و نيز كمي تجربه، 
ــت كه عبارت اند از: ۱. دورة  ــيم كرده اس مراحل تفكر مذهبي كودكان را به پنج دوره تقس
ماقبل تفكر مذهبي (تا ۷ و ۸ سالگي)؛ ۲. دورة تفكر مذهبي ناقص اول (۷ تا ۹ سالگي)؛ ۳. 
دورة تفكر مذهبي ناقص دوم (۹ تا ۱۱ سالگي)؛ ۴. دورة اول تفكر مذهبي شخصي (۱۱ تا 
۱۳ سالگي)؛ ۵. دورة دوم تفكر مذهبي شخصي (۱۳ سالگي به بعد). البته او معتقد است که 
اين رده بندی سني تقريبي است و نبايد به آنها همچون سنين قطعي نظر کرد. واقعيتي كه از 
تحليل تفكر ديني استنتاج مي شود و بايد به آن توجه کرد، اين است كه به سبب گونه هاي 
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محدود تفكر كودكان، برداشت ها و نظريات ديني آنان نيز محدود و كودكانه خواهد بود و 
ــت. اين تفكر خام كودكانه تا دوران  ــن، نبايد چيزي غير از اين از كودكان توقع داش بنابراي
نوجواني نيز ادامه مي يابد و از آنجا كه بخش زيادي از تفكر ديني، انتزاعي است، بايد طرح 

بسياري از مسائل را تا دورة تفكر عمليات صوري به تأخير انداخت.
خادمي (۱۳۷۰) در پژوهش خود تحت عنوان «درك كودكان دبستاني از مفاهيم ديني»، كه 
ــت هاي ابداعي گلدمن اجرا شده است، به اين نتيجه رسيده كه كودكان ايراني  با همان برداش
ــت آورده  ــير تفكر مذهبي مي پيمايند كه گلدمن در تفكر ديني به دس همان مراحلي را در س
است (باهنر، ۱۳۷۸). با توجه به مراحل رشد مذهبي كودكان، در تهيه و توليد پويانمايي های 
مذهبی بايد اصولی در نظر گرفته شود. برای تدوين اين اصول تالش هايی به عمل آمده است 
(خزايلی، ۱۳۷۵؛ غريب پور، ۱۳۷۷؛ شرمن، ۱۳۸۰؛ باهنر، ۱۳۸۲؛ ذبيحی، ۱۳۸۳) که به نوعی، 
ــاهده کرد. در اين مقاله،  ــب تر آنها را در جمع بندی درتاج (۱۳۸۵) مش می توان ترکيب مناس

اصولی مبنای بررسی بوده که در منبع اخير معرفی شده و به شرح جدول ۲ است.

جدول ۲. اصول توليد پويانمايی برای کودکان (درتاج، ۱۳۸۵)

ويژگی های کودکان در ارتباط با پويانمايی اصول توليد پويانمايی رديف

غلبة يادگيري حسي و عيني
كوتاه بودن زمان توجه

عالقه به بازي
ناتواني از انديشيدن همزمان به چند مسئله

درك نکردن احتماالت
كنجكاوي گسترده
تفكر تك كانوني
قهرمان پروري

عالقه مندي به داستان هاي تخيلي
ضرورت دريافت پاداش فوري

واقع گرايي اخالقي
به خاطرسپاری جمالت
درک مطالب ساده

ضرورت تكرار مطالب

فانتزي
پيام كوتـاه
اغراق

رنگ مناسب
موسيقي شاد
حركات موزون
پرهيز از خشونت

استفاده از شخصيت هاي ثابت
پرهيز از مجـازات

استفاده از جمالت مثبت
پرهيز از جمالت منفـي

حركات صحيح
تراكم اطالعات

پرهيز از مجـازات

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

۲. پويانمايي هاي ديني توليد و پخش شده از تلويزيون ايران، چه ويژگي هايي دارد؟

ــؤال اول ذكر کرديم، تحت بررسي قرار گرفت و پويانمايي هاي منتخب  اصولي را كه در س
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ارزشيابي شد که نتايج به شرح زير بود:
ــكانس ها، در  ــل، ۷۴/۵ درصد از س ــده در داخ ــد ش ــي تولي ــاي مذهب  در پويانمايي ه
پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، ۵۰ درصد از سكانس ها و در پويانمايي هاي خارجي، ۴۸ 
درصد از سكانس ها «محتواي خشونت آميز» داشت. اين موضوع نسبت به زمان هم بررسي 
شد. نتايج نشان داد كه در پويانمايي هاي مذهبي، ۳۳ درصد از دقايق فيلم، در پويانمايي هاي 
ــاي خارجي غيرمذهبي ۲۱  ــد از دقايق فيلم و در پويانمايي  ه ــي غيرمذهبي ۲۵ درص داخل

درصد از دقايق فيلم صحنه هاي خشونت آميز داشت.
بررسي ها نشان داد كه در پويانمايي هاي مذهبي داخلي، ۱۱/۷ درصد، در پويانمايي هاي 
ــي، ۵/۴ درصد از  ــد و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهب ــي، ۳/۶ درص ــي غيرمذهب داخل
ــكانس ها «اطالعات زياد» دارد. اين موضوع به نسبت زمان هم بررسي شد و نتايج نشان  س
داد که در پويانمايي هاي مذهبي داخلي، ۵/۲ درصد از دقايق فيلم، در پويانمايي هاي داخلي 
ــد از دقايق فيلم و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، ۲/۳ درصد  غيرمذهبي، ۷/۱ درص

از دقايق فيلم اطالعات زياد دارد.
ــود و تا  ــاس كودكان، بايد حتمًا به «نمايش مجازات» توجه ش ــا توجه به روحية حس ب
ــي ها  ــود، ولي بررس حد امكان، از نمايش اين  گونه صحنه ها در فيلم هاي كودكان پرهيز ش
ــت. در  ــده اس ــوع خصوصًا، در پويانمايي هاي مذهبي رعايت نش ــان داد كه اين موض نش
ــاي خارجي غيرمذهبي، ۵/۴  ــي، ۳۷/۲ درصد، در پويانمايي ه ــاي مذهبي داخل پويانمايي ه
ــكانس ها صحنه هايي داشت  درصد و در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، ۱۴/۲ درصد س
ــده بود. موضوع صحنه هاي داراي مجازات به  كه به نوعي، در آنها مجازات نمايش داده ش
نسبت زمان نيز بررسي شده است و نتايج نشان مي دهد که در پويانمايي هاي مذهبي، ۱۶/۵ 
ــي، ۲/۳ درصد از دقايق فيلم و  ــق فيلم، در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهب ــد از دقاي درص
ــد از دقايق فيلم صحنه هايي از مجازات را  ــاي داخلي غيرمذهبي، ۷/۲ درص در پويانمايي ه

نشان مي دهد.
ــيقي، ملودي و آهنگ، پويانمايي را براي كودكان جالب تر، جذاب تر و  ــتفاده از موس اس
شادتر مي كند. در پويانمايي هاي مذهبي، ۷۸/۴ درصد، در پويا نمايي هاي داخلي غيرمذهبي، 
ــيقي  ــكانس ها «موس ۷۸/۵ درصد و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، ۹۱/۸ درصد س
شاد» داشت. در پويانمايي هاي مذهبي، ۳۴/۷ درصد از دقايق فيلم، در پويانمايي هاي داخلي 
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ــي، ۴۰ درصد از دقايق فيلم  ــي، ۴۰ درصد و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهب غيرمذهب
«موسيقي شاد» داشت.

ــي شد و نتايج نشان  به دليل اهميت «پاداش فوري»، اين موضوع در پويانمايي ها بررس
ــه در پويانمايي هاي مذهبي، ۳۳/۳ درصد، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، ۴۲/۸  داد ک
درصد و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، ۴۸/۶ درصد سكانس ها، پاداش به موقع ارائه 

شده است. 
ــودكان، در پويانمايي هاي مد نظر، اين موضوع  ــه دليل كوتاه  بودن «زمان توجه» در ك ب
ارزيابي شد و نتايج نشان داد که در پويانمايي هاي مذهبي، ۸۴/۳ درصد، در پويانمايي هاي 
ــي غيرمذهبي، ۹۱/۸ درصد  ــد و در پويانمايي هاي  خارج ــي غيرمذهبي، ۸۲/۱ درص داخل

سكانس ها به اين مسئله پرداخته است. 
ــان داد که در پويانمايي هاي  ــد و نتايج نش ــي ش موضوع «رنگ» در پويانمايي ها بررس
مذهبي، ۸۴/۳  درصد، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، ۷۵ درصد و در پويانمايي هاي 

خارجي غيرمذهبي، ۹۷/۲ درصد سكانس ها رنگ مناسب داشته است.
ــان داد که در  ــد و نتايج نش ــي ش ــتفاده از «حركات صحيح» در پويانمايي ها بررس اس
ــد، در پويانمايي هاي غيرمذهبي داخلي، ۸۲/۱ درصد و  ــاي مذهبي، ۷۶/۴ درص پويانمايي ه
ــكانس ها از «حركت صحيح و  در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، در ۸۶/۴ درصد از س

مناسب» استفاده شده است.
ــي، ۲۷/۴ درصد، در  ــه در پويانمايي هاي مذهب ــان داد ک ــي ها نش نتايج حاصل از بررس
ــاي داخلي غيرمذهبي، ۲۱/۴ درصد و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، در  پويانمايي ه
ــكانس ها از «جمالت منفي» استفاده كرده اند. فراواني ها نشان مي دهد که در  ۱۳/۵ درصد س
پويانمايي هاي مذهبي، استفاده از جمالت منفي، نسبت به پويانمايي هاي غيرمذهبي خارجي 

بيشتر است. 
از آنجا كه «فانتزي» (محتواي طنز) از اصول مهم در توليد پويانمايي است، اين موضوع 
را در پويانمايي ها بررسي کرديم. نتايج نشان داد در پويانمايي هاي مذهبي، به طور متوسط 
ــکانس۱/۳ نمونة فانتزی، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، به طور متوسط در  در هر س
هر سکانس ۱/۶ نمونة فانتزی، و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، به طور متوسط در 

هر سکانس ۲/۰۲ نمونة فانتزی استفاده شده است. 
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بررسی ميزان استفاده از «اغراق» در پويانمايي ها نشان داد که در پويانمايي هاي مذهبي، 
به طور متوسط در هر سکانس ۱/۱ بار، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، به طور متوسط 
ــط در هر  ــار و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، به طور متوس ــکانس ۱/۴ ب در هر س
سکانس۲/۱ بار از «اغراق» استفاده شده است. گرچه در تمام پويانمايي ها از اغراق استفاده 

شده است، اما توليدکنندگان پويانمايي هاي خارجي، بيشتر به اين مسئله توجه كرده اند. 
ــود، بايد در  ــتري در ذهن كودكان مي ش از آنجا كه «تكرار» هر پيام باعث ماندگاري بيش
ساخت و توليد پويانمايي به اين مطلب توجه شود. تكرار ممکن است در ديالوگ يا تصوير 
ــط در هر  ــان داد که در پويانمايي هاي مذهبي، به طور متوس ــد. نتايج اين پژوهش نش باش
سکانس ۱/۶ مرتبه، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي، به طور متوسط در هر سکانس ۱/۶ 
ــکانس ۱/۸ مرتبه  ــط در هر س مرتبه، و در پويانمايي هاي خارجي غيرمذهبي، به طور متوس

«تكرار» به کار گرفته شده است. 
ــد و نتايج نشان داد که  ــی ش ــتفاده از حركات موزون» در پويانمايي ها بررس ميزان «اس
ــه، در پويانمايي هاي  ــکانس ۱/۲ مرتب ــط در هر س در پويانمايي هاي مذهبي، به طور متوس
ــط در هر سکانس ۳/۶ مرتبه و در پويانمايي هاي خارجي  داخلي غيرمذهبي، به طور متوس
ــته اند. با دقت  ــکانس ۶/۸ مرتبه حركات موزون داش ــط در هر س غيرمذهبي، به طور متوس
ــوزون در پويانمايي هاي مذهبي  ــود كه ميزان توجه به حركات م ــن اعداد، ديده مي ش در اي
ــان مي دهد که بين  ــي هاي تكميلي نش ــت. بررس خيلي كمتر از پويانمايي هاي خارجي اس
ميزان استفاده از حركات موزون و محتواي فيلم (مذهبي و  غيرمذهبي  بودن) رابطه وجود 

دارد.

۳. پويانمايي هاي ديني توليد و پخش شده تا چه حد با اصول توليد پويانمايي هاي ديني 
كودكان منطبق است؟ 

ــد و نتايج اين بررسي به  ــي ش ميزان رعايت اصول توليد پويانمايي ها، در اين مرحله بررس
شرح زير بود:

اصول «استفاده از حركات موزون»، «پرهيز از خشونت» و «كسب پاداش» در پويانمايي هاي 
مذهبي رعايت نشده است. اصول «پرهيز از جمالت منفـي» و «استفاده از جمالت مثبت» 
تا حدودي رعايت شده است. اصول «استفاده از پيام هاي كوتاه»، «تراكم اطالعات»، «استفاده 
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از حركات صحيح»، «رنگ مناسب»، «پرهيز از مجازات»، «ارائة به موقع پاداش» و «موسيقي 
ــاد» در پويانمايي هاي مذهبي رعايت شده است. اصول «اغراق»، «فانتزي» و «تكرار»، كه  ش
ــت، در پويانمايي هاي مذهبي بيش از حد مقبول رعايت  ــول مهم توليد پويانمايي اس از اص

شده است (جدول ۳). 

جدول ۳.  ميزان رعايت اصول توليد پويانمايي در پويانمايي هاي مذهبي كودكان

ميـزان رعايت (درصد)قضـاوت نهـايياصول توليد پويانمايـيرديف

١١/٧رعايت نشدهحركات مـوزون١

٢٥/٥رعايت نشدهپرهيز از خشونت٢

٣٣/٣رعايت نشدهكسب پاداش٣

٣٧/٢ (٦٣/٨)رعايت نشدهپرهيز از مجـازات٤

٧٢/٦تا حدودي رعايت شدهپرهيز از جمالت منفـي٥

٧٢/٦تا حدودي رعايت شدهاستفاده از جمالت مثبت٦

٧٦/٤رعايت شدهحركات صحيح٧

٧٨/٤رعايت شدهموسيقـي شاد٨

٨٤/٣رعايت شدهپيام كوتـاه٩

٨٤/٣رعايت شدهرنگ منـاسب١٠

٨٨/٣رعايت شدهتراكم اطالعات١١

١٠٩١/٨بيش از حد مقبولاغـراق١٢

١٣/٣بيش از حد مقبولفانتـزي١٣

١٥٨/٢بيش از حد مقبولتكـرار١٤

بحث و  بررسی
ــت بررسی (چك ليست)، اصول مطرح شده بررسي  در پژوهش حاضر، بعد از تهية فهرس
و ارزيابي شد و اولين مطلبي كه به آن پرداخته شد، بررسي ميزان «استفاده از خشونت» در 
تهية پويانمايي ها بود. كتاب ها و مقاالت بسياري دربارة خشونت در تلويزيون و خصوصًا، 
ــت اندركاران و  ــت و در تمام آنها، به دس ــته شده اس ــونت در برنامه هاي كودك نوش خش
ــده است که از نشان دادن خشونت در برنامه هاي  تهيه كنندگان برنامه هاي كودك توصيه ش
ــا عنوان «نقش  ــي ب ــال ۱۹۵۷، پژوهش ــژة كودكان اجتناب کنند. از جمله، آلبرت در س وي
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تلويزيون و تأثير فيلم هاي پرخاشگرانه با پاسخ هاي پرخاشگرانة آنها» انجام داد و نشان داد 
ــه اين گونه فيلم ها تأثيرات منفي روي كودكان مي گذارد و خصوصًا، اين تأثير بر كودكان  ک
كم سن تر و با بهرة هوشي پايين تر بيشتر است. هاالس (۱۹۸۰) در پژوهشي كه در اين زمينه 
ــتند كه از تلويزيون  ــيد كه بچه ها مايل به تقليد از كارهايي هس انجام داد، به اين نتيجه رس
مي بينند و بنابراين، وی توصيه كرد كه از نشان دادن كارهاي خطرناك و خشونت آميز براي 
كودكان پرهيز شود. محققان ديگر نيز بر اين موضوع تأکيد کرده اند (کنوی و بولن، ۲۰۰۱؛ 

ليتزن و بوکت، ۱۳۸۴). 
ــان مي دهد كه نمايش خشونت  ــواهدي از منابع گسترده و متنوع گردآوري شده نش ش
ــود (ليبرت و اسپرافكين، ۱۹۸۸). هر قدر  ــبب بروز رفتار پرخاشگرانه مي ش از تلويزيون س
برنامه هاي خشونت آميز واقعي تر جلوه كند، رفتارهاي پرخاشگرانه اي كه به دنبال تماشاي آن 

بروز مي كند، بيشتر است.
ــة آمريكا، اعمال  ــور به نمايش درمي آيد. در جامع ــونت به وف در تلويزيون آمريكا، خش
خشونت آميز دامنة گسترده اي دارد. ميزان آدم كشي و نمايش خشونت از تلويزيون در آمريكا، 
در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر، به مراتب بيشتر است (ماسن و همكاران ۱۳۸۰).

آزمايش هاي ميداني و مطالعات طولي زيادي مبتني بر همبستگي بين خشونت و تماشاي 
ــده است. نمودار ۲ رفتار پرخاشگرانة كودكان و ميزان تماشاي برنامه هاي  تلويزيون اجرا ش
ــان مي دهد. يافته ها در كشورهاي مختلف  ــال در پنج کشور نش ــونت آميز را طی دو س خش
ــا  ــونت آميز تماش ــد، ولي به طور كلي، كودكاني كه زياد برنامه هاي خش ــا هم فرق مي كن ب
مي كنند، در مقايسه با کودکانی كه زياد تماشا نمي كنند، به تدريج، پرخاشگری بيشتری پيدا 
ــد آن کودکانی كه از ابتدا پرخاشگر بوده اند، به برنامه هاي  ــخص ش می کنند. در ضمن، مش

خشونت آميز رغبت بيشتري نشان می دهند (هاسمن و وارن، ۱۹۸۶).
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نمودار ۲.  مقايسة نمايش خشونت از تلويزيون در برخي كشورها
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در اين پژوهش مشخص شد که ميزان خشونت در پويانمايی های مذهبی بيش از ساير 
پويانمايي هاست. در پويانمايي هاي مذهبي ۷۴/۵ درصد، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي 
۵۰ درصد و در پويانمايي هاي خارجي ۴۸/۶ درصد سكانس ها محتواي خشونت آميز داشته 
 است. اين موضوع نيازمند تأمل ويژه است، زيرا آموزه های دينی با قطعيت و اعتماد همراه 
است و اين موضوع را محيط تأييد می کند. به خصوص اين موضوع را بايد در جامعة امروز 
ايران تفسير کرد و پيامدهای آن را در نظر گرفت که در نظام اجتماعی آن، فاصله ای جدی 

بين طبقات اقتصادی وجود دارد و سبک های متنوع زندگی در آن رواج يافته است. 
در برنامه هاي ويژة كودكان بايد از تراكم اطالعات در يك سكانس و يك فيلم اجتناب 
ــود. كودكان نيازمند فضاي تفكر هستند تا مطالب در ذهن آنها جذب شود و كودكان در  ش
صورتي مطالب را بهتر مي فهمند كه در هر نوبت، فقط با مقدار كمي اطالعات روبرو شوند 

(رفيعي و همكاران، ۱۳۷۸).
ــن ۱۲ سالگي از نظر رشد ذهني و شناختي تفكر عملياتي  با توجه به آنكه كودكان تا س
دارندـ  يعني در صورتي قادرند مفاهيم را ياد بگيرند كه به شكل عيني، محسوس و مشاهده 
شدنی باشد. بنابراين، ضروري است كه در برنامه هاي ويژة كودكان، مفاهيم به صورت عيني 
و تصويري ارائه شود تا امكان درك و فهم آن مفاهيم براي آنان ميسر باشد. از آنجا كه اين 
ــي  موضوع را نمی توان به صورت كمي اندازه گيري کرد، فقط آن را به صورت كيفي بررس

کرديم و به نظر مي رسد كه اين موضوع در تمام پويانمايي ها رعايت شده است.
با توجه به اينكه پرورش حس تخيل كودكان، عاملی مؤثر در پيشرفت علمي و صنعتي 
ــورهاي پيشرفته، انواع  ــمار مي رود، بخش عمدة خواندني هاي كودكان در كش جوامع به ش
ــتان هاي علمي و تخيلي ضمن ارضاي  ــت. خواندن افسانه ها و داس ــتان هاي تخيلي اس داس
ــيني  ــتجوگري آنان را بيدار مي كند (حس ــاي دروني كودكان، حس كنجكاوي و جس نيازه
انجداني، ۱۳۷۷). از آنجا كه كودكان به موضوعات تخيلي عالقه نشان مي دهند و مجذوب 
ــوند، مي توان از اين عامل برای آموزش الگوهاي مطلوب به  محتواي خيالي برنامه ها مي ش
آنها نهايت بهره برداري را برد و مطالب اخالقي و شيوه هاي رفتاري مد نظر را به طرز جالب 

توجهي به آنان منتقل کرد.
ــي، انگيزه ها و نگرش ها را كودكان از  ــياري از الگوهاي رفتاري، خصوصيات اخالق بس
ــازي نشان  دهندة پيوند  ــب مي كنند. همانندس ــازي كس طريق فرايندهاي تقليد و همانند س
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ــازي كرده است. يكي ديگر از جنبه هاي  ــخصي است كه با او همانندس عاطفي كودك با ش
ــباهت خود با سرمشق و در نتيجه، كسب خصوصيات و  ــازي، ادراك كودك از ش همانندس
ــه كودكان بعد از ديدن  ــود ک ــت. در رابطه با اين موضوع بايد توجه ش واكنش هاي الگوس
پويانمايي ها ممکن است آنها را مشابه يا دور از خود تصور کنند و بر اين اساس برای مشابه 

شدن يا دوری گزيدن از آنها تالش کنند. 
ــخصيت هاي  ــند، بلکه ش ــودكان نبايد پيچيده و مبهم باش ــای ك ــخصيت هاي قصه ه ش
ــند. موضوع پايداري نقش در  ــن و زودآشنا باش پويانمايي ها و فيلم هاي كودكان بايد روش
ــد و در تمام پويانمايي ها اين موضوع رعايت شده بود و  ــي ش پويانمايي هاي مد نظر بررس

شخصيت هاي داستان ثابت بودند و تغيير چنداني نداشتند. 
در خصوص استفادة مناسب از پاداش هم پژوهش هايي اجرا شد که نتيجة اين پژوهش ها 
نشان مي دهد كه پاداش در صورتي مؤثر است كه به موقع ارائه شود. براي كودكان خردسال، 
ــد، به نحوي كه  ــت كه فورًا، به دنبال انجام دادن رفتار مطلوب باش تقويت زماني مؤثر اس
ارتباط بين عمل و پاداش آشكار باشد (ميالر و واتسون، ۱۹۷۹). در پويانمايي هاي بررسی 

شده، اين مطلب رعايت شده است.
ــت، زيرا حتي هنرمندان  ــواري اس ــتفاده از رنگ در پويانمايي كار دش بحث تحليلي اس
گرافيست نيز استفاده از رنگ را در كارهاي خود به احساس غريزي منوط مي دانند و براي 
ــاورزي، ۱۳۸۰). نتايج اين پژوهش  بيان آن در قالب اعداد فرمول خاصي وجود ندارد (كش
نشان مي دهد که در پويانمايي هاي غيرمذهبي خارجي از رنگ به شکل مناسب تری استفاده 

شده است.
ــر روي يك موضوع براي  ــت و طوالني نكردن زمان مكث ب ــتفادة به موقع از حرك اس
جلب توجه بيننده، بسيار مهم است. زيرا وقتي كه صحنه به مدتی طوالني ثابت باشد، باعث 
ــي از جذابيت پويانمايي در حركت و  ــتگي و دلزدگي بيننده مي شود. از آنجا كه بخش خس
حتي زنده شدن اشيای ساكن نهفته است، بسياري از مردم حركت مداوم را مهم ترين قسمت 
ــن مطلب در پويانمايي ها  ــمار می آورند (فرنيس، ۱۳۸۳). اي ــي پويانمايي به ش زيبايي شناس
ــب در تمام پويانمايي ها استفاده شده  ــان داد كه از حركات مناس ــد و نتايج نش ــي ش بررس

است.
ــتفاده از فانتزي  ــاخت پويانمايي بدان توجه کرد، اس از ديگر اصول مهمي كه بايد در س
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در توليد برنامه هاي كودك است. فانتزي امكان به وجود آوردن هر چيزي را فراهم می آورد 
ــت كه تمام  كه در عالم خارج وجود ندارد. قابليت جبران پذيري در پويانمايي بدان حد اس
منطق هاي فيزيك و طبيعت را به هم مي ريزد. در اين  دنياي شگفت انگيز، كه به حق شايستة 
ــدارد (غريب پور، ۱۳۷۷). در  ــت، تراژدي به معناي اخص در آن جايي ن ــوان فانتزي اس عن
بررسي پويانمايي هاي محل بحث، فهميديم که از فانتزي به طور مطلوب استفاده شده است. 

البته الزم به ذكر است که در پويانمايي هاي خارجي از فانتزي بيشتر استفاده شده است.
يكي ديگر از اصول مهم توليد پويانمايي اغراق است. در پويانمايي ها، دنيايي عجيب و 
گسترده پيش روي فرد است. دكورهاي گران قيمت و عجيب در كار نيست، قوانين فيزيك 
ــت و براي شخصيت ها هيچ كاري مشكل نيست. در پويا نمايي مي توان با  در اختيار فرد اس
ــيا و حوادث غيرعادي، فضايي بسيار تخيلي و غيرواقعي را خلق كرد و اين  موجودات، اش
ــان داد که اغراق در تمام  ــت (هيوارد، ۱۳۶۹). ارزيابي پويانمايي ها نش الزمة پويانمايي اس
ــت که در پويانمايي هاي خارجي از اغراق  ــده است. الزم به ذكر اس پويانمايي ها رعايت ش

بيشتر استفاده شده است.
ــخصيت ها ريتم  ــتر توجه مي كنند كه حركات ش ــه كودكان به فيلم هايي بيش ــا ك از آنج
ــي هاي پژوهشگران ديده  ــود. در بررس دارد، بايد در توليد پويانمايي به اين مطلب توجه ش
ــت كه ميزان دقت و توجه كودكان به موضوعات ريتميك بيشتر است (كاويان و  ــده اس ش

همكاران، ۱۳۸۳).
با توجه به آنچه در خصوص محدوديت تفكر كودكان و ناتواني آنان در درك استدالل هاي 
پيچيده مطرح شد و اينكه اگر قالب هاي انتزاعي و استدالل هاي آنها حفظ شود، نمي توان به 
چنين آموزشي اميدوار بود؛ ازاين رو، بايد چنين شيو ه هايي را رها كرد و مطالب را با زباني 

ساده و جذاب و با بيان مصاديق آموزش داد (ذبيحي، ۱۳۸۳).
ــادگي مطالب، از جمله اصول توليد پويانمايي و اصول روان شناسي كودك است كه  س
بايد در تهية پويانمايي  حتمًا رعايت شود. اين موضوع را هم در پويانمايي ها بررسي کرديم 
که در تمام پويانمايي ها رعايت شده بود؛ فقط در داستان حضرت ابراهيم (ع)، فهم بعضي 
ــخت بود و از كلماتي استفاده مي شد كه در كتاب هاي اين  ــن كودكان س از مطالب براي س

گروه سني به كار برده نشده بود. 
در خصوص حركات موزون، پژوهش ها نشان داد كه كودكان به فيلم هايي كه به صورت 
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ــان مي دهند و اين فيلم ها در يادگيري آنان بسيار  ــتر توجه نش ــود، بيش ريتميك ارائه مي ش
ــت (كاويان و همكاران، ۱۳۸۳). بررسي هاي  اين پژوهش نشان داد که مهم ترين  مؤثرتر اس
ــتفاده از حركات موزون در  ــي و غيرمذهبي در خصوص اس ــاوت پويانمايي هاي مذهب تف
ــت،  ــيار مؤثر اس پويانمايي ها بود. با اينكه اين حرکات در جلب توجه كودكان به فيلم بس
ــياري از دست اندركاران  ولي از آنجا كه كودكان ما در جامعه اي مذهبي زندگي مي كنند، بس
ــون، خصوصًا در پويانمايي هاي مذهبي مخالف  ــان دادن اين گونه حركات در تلويزي با نش
هستند، به همين دليل اين موضوع بيشتر در پويانمايي هاي غيرمذهبي خارجي ديده می شود. 
ــه اين موضوع در پويانمايي هاي مذهبي  ــان مي دهد ک نگاهي به جدول حركات موزون نش
۱۱/۷ درصد، در پويانمايي هاي داخلي غيرمذهبي ۳۵/۷ درصد و در پويانمايي هاي خارجي 
غيرمذهبي ۶۷/۵ درصد سكانس ها را دربرمی گيرد كه باالترين تفاوت در بين اصول بررسي 

شده، مربوط به همين موضوع است كه بايد حتمًا به آن توجه بيشتري معطوف شود.
از آنجا كه نشان  دادن مجازات در فيلم هاي كودكان براي اين گروه سني مناسب نيست، 
ــت  ــت. پژوهش ها حاکی از آن اس ــده اس ــياري در اين خصوص اجرا ش پژوهش هاي بس
ــالمت آنان را به خطر  ــد و س ــان  دادن مجازات اثرات مضري بر كودكان دارد و رش كه نش
ــود. اين  ــدازد و باعث بروز رفتارهايی ضداجتماعي و اختالالتی عاطفي در آنان مي ش می ان
ــود، باعث بدبيني كودكان نسبت به مذهب  مطلب اگر در پويانمايي هاي مذهبي رعايت نش
ــان داد که در پويانمايي هاي مذهبي به  ــود (كاويان و همكاران، ۱۳۸۳). بررسي ما نش مي ش
ــده است و در صحنه هاي زيادي، مجازات نمايش داده شده است و اين  اين مهم توجه نش
ــد، ولي در پويانمايي هاي  ــوع باعث بدبيني كودكان به دين و مفاهيم ديني خواهد ش موض

غيرمذهبي خارجي اين موضوع كاملًا رعايت شده است.
ــود و بايد در برنامه هاي  ــث يادگيري بهتر كودكان مي ش ــتفاده از جمالت مثبت باع اس
كودك تا حد امكان، از جمالت منفي استفاده نشود، زيرا كودكان جمالت مثبت را بهتر از 
جمالت منفي درك مي كنند. نتايج بررسي ها در اين پژوهش نشان داد که در پويانمايي هاي 
ــتر از جمالت منفي استفاده شده  ــبت به پويانمايي هاي غيرمذهبي خارجي، بيش مذهبي، نس

است.
از آنجا كه تغييرات پي درپي و سريع در قوة تمركز كودكان وجود دارد، آنها نمي توانند 
ــاه ارائه کرد يا در  ــه كنند. بنابراين، بايد پيام را كوت ــدت طوالني به يك موضوع توج ــه م ب
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ــود (كاويان و  ــتفاده كرد تا توجه كودكان به مطالب حفظ ش ارائة آن از روش هاي متنوع اس
ــي  شده،  ــت که اين موضوع در تمام پويانمايي هاي بررس همكاران، ۱۳۸۳). الزم به ذكر اس

رعايت شده است.
ــتفاده از موسيقي  ــاندن حركت و تصوير تأثير مهمي دارد. اس ــيقي در به ظهور رس موس
مناسب، باعث جذب مخاطب به فيلم مي شود. اين قاعده در كودكان هم صادق است. براي 
ــيرين تر از مفهوم و مضمون قصه  ــيقي قصه جذاب تر و ش ــال آهنگ و موس كودكان خردس
است (هيوارد، ۱۳۶۹). در پويانمايي هاي مذهبي بررسي شده، موسيقي مناسب به كار رفته 

است. 
محدوديت ها و توصيه ها

براي به دست آوردن چهار پويانمايي توليد شده در داخل، مشكالت زيادي بر سر راه بود. 
چون پويانمايي هاي توليد داخل، وارد بازار آزاد فروش نمي شود و فقط در آرشيو شبكه اي 
ــت كه در آن توليد شده است و به دست آوردن آنها، به پي گيري هاي زيادي نياز  موجود اس
ــده در ايران اندک  ــده دربارة پويانمايي هاي توليد ش ــن، پژوهش هاي اجرا ش دارد. همچني
است. در خصوص تهيه و توليد پويانمايي ها با افراد زيادي مصاحبه شد، افرادی كه در توليد 
پويانمايي فعاليت مي كردند، و همة آنان اذعان داشتند که اصول ثابت و مدوني برای توليد 
در اختيار تهيه كنندگان پويانمايي قرار نگرفته است. آنان معتقد بودند که الزم است در اين 
خصوص تدبيري انديشيده شود. به دليل در دسترس نبودن پويانمايي هاي مذهبي داخلي و 
همچنين كمبود وقت، بخش عملي پژوهش حاضر با شش فيلم اجرا شد. قطعًا، در صورت 
ــود تا بتوان نتايج آن را با  ــتري اجرا ش فراهم بودن امكانات، بايد اين پژوهش با نمونة بيش

اطمينان باالتري تعميم داد.
ــاس نتايج حاصل از پژوهش حاضر، توصيه هايي به شرح زير ارائه  با وجود اين، بر اس

مي شود:
ــي روند تحولي كودكان در تشخيص درجة واقعي  بودن برنامه هاي تلويزيوني،  ۱. بررس
حاكي از آن است كه اطفال در سنين پايين، قادر به تمايز برنامه هاي واقعي از تخيلي نيستند 
ــيب پذيري اين گروه سني در برابر برنامه هاي تلويزيوني است. از  و همين ضعف، علت آس
ــياري دربارة مفاهيم مذهبي و اجتماعي به كودكان  طريق تلويزيون، مفاهيم و تجربيات بس
ــت، جهان بيني آنان  ــكل گيري الگوهاي فكري، رفتاري و در نهاي ــود كه در ش منتقل مي ش
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ــت اندركاران تهية اين برنامه ها از مراحل تحول ديني كودكان  نقش مؤثري دارد. آگاهي دس
ضروري به نظر مي رسد.

۲. برنامه ها با مشاركت متخصصان روان شناسي، تعليم و تربيت و تهيه كنندگان باتجربة 
ــود تا برنامه هاي متناسب با سطح رشد فكري و سني كودكان  تلويزيوني طراحي و توليد ش

تهيه و ارائه شود.
ــوان در وهلة  ــراي گروه هاي كودك و نوج ــه و پخش برنامه ب ــت اندركاران تهي ۳. دس
ــناختي، عاطفي و  ــند، ويژگي هاي ش ــته  باش ــت، تعريف دقيقي از مخاطبان خود داش نخس
ــنين مختلف را بشناسند و روند برنامه سازي را با اين ويژگي ها منطبق  اجتماعي كودكان س

كنند. 
۴. كودكان، هر چه در تلويزيون تماشا مي كنند، واقعيت مي پندارند. بنابراين، چنانچه در 
قالب بافت هاي تحليلي، برنامه هايي مانند نمايش  هاي خشونت آميز در معرض ديد كودكان 
ــايندي در ذهن آنان ايجاد مي شود كه در نهايت، به آسيب هاي  قرار گيرد، الگوهاي ناخوش

متعددي منجر خواهد شد.
ــاي تلويزيون مي پردازد، مي توانند ادراك او  ۵. افرادي كه كودك به همراه آنان به تماش
را از فيلم ها و توانايي كودك را در درك مفاهيم مذهبي ارائه شده از تلويزيون باال ببرند و 

مواظب باشند كه كودك در به كار بردن مفاهيم ديني با مشكل مواجه نشود.
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Abstract: 
Religious education has an elevated status and a great value in Iranian religious 
society. Using different methods and instruments to realize this goal has been 
always considered by those involved in education. At the present time, television 
is an effective means for communicating with social groups. One of those groups 
is children who can be exposed to messages by animations. The effectiveness 
of animation is a function of the manner in which it has been produced. 
Therefore, we can ask whether psychological principles have been observed 
in the production of religious animations for children. This article, written 
for evaluating religious animations used in the television, aims at identifying 
sixteen principles governing the production of animations for children. To do 
this, the authors referred to authentic sources in psychology and media studies 
after gathering data and composing them, managed to identify the principles 
governing the production of animation. The numbers of these principles have 
been applied to the production of animations, a checklist was prepared and the 
data were extracted from analyzing two religious animations, two domestic non-
religious animations and two foreign non-religious animations. Non-religious 
animations were analyzed to make possible the suggested that the producers of 
religious animations pay special attention to do this point. 

Keywords: animation, child, effectiveness, religious animation, religious 
education, religious teaching, television.  
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