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  نقش رسانھ در تبیین ھویت دینی
  1محمد رضا انواري

  

  چکیده

توجهی به پدیده وحی  انسان به زندگی و بی برآیند دیدگاه مادیگرایانه بحران هویت که امروزه گریبان گیر انسان غربی شده،

زا در نسل جوان  عناصر آسیببا ارزیابی و تحلیل عوامل و . رو است نسل جوان بیشتر از دیگران با بحران هویت روبه. و دین است

ساز دوري از هویت دینی  هاي کودکی و نوجوانی زمینه توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال می

هاي گروهی و  جوان براي کسب هویت از عوامل گوناگونی همچون خانواده، نهادهاي تربیتی و پرورشی، رسانه. شود آنان می

باشد  از سوي دیگر از آنجا که تقویت هویت دینی نقطه مقابل و راهکار اصلی براي مقابله با بحران هویت می. ت متأثر استمطبوعا

هر تالش و کوششی که در این راستا صورت گیرد در واقع یک نوع مقابله و مبارزه براي از بین بردن بحران هویت در نسل جوان و 

افکار عمومی بر کسی پوشیده مروزه تاثیر رسانه ها برا.باشد به گذشته خویش می و اعتماد و اتکا ین نسل به آیندهامیدوار ساختن ا

ودینی  نیست وصاحبان شبکه ها و رسانه هاي جهانی با استفاده از این ابزار کارامد به دنبال تخریب فرهنگ و هویت بومی

هایی براي شکل شاخصه ها و راههاي تقویت هویت دینی،راهکاردر این مقاله سعی میکنیم تا با تبیین .کشورهاي مورد نظرهستند

  .گیري و تقویت هویت دینی در برنامه هاي رسانه تبیین گردد

  

  

  

  .هویت، هویت دینی، رسانه :ھای کلیدی واژه
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  مقدمه

ـ اسالمی توسعه و پیشرفت مدتی است که مورد توجه مسؤالن کشور قرار گرفته یکی از .است تدوین الگوي ایرانی 

ـ اسالمی پیشرفت توجه به هویت دینی و شناخت شاخصه ها مؤلفه هکارهاي شکل و بررسی را هاي مهم در تدوین الگوي ایرانی 

اي است که به تدریج و در پی عمل به  هویت دینی، پدیده .عوامل تضعیف کننده آن در جامعه می باشدتقویت و بیان  ،گیري

سالی، مراحل تربیتی را  هاي جوانی و بزرگ گیري هویتی مطلوب در دوره براي شکل ، بنابراینآید هاي وحیانی به دست می آموزه

  .هاي بعدي بسیار مشکل خواهد بود یابی به پیروزي در گام در غیر این صورت، دست. هاي اولیه زندگی آغاز کرد باید از سال

جهت ... و تمدنی،ملی ،تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی  لی،هاي دیگر مانند هویت شغ توان به هویت در سایه هویت دینی می

ها را پیرامون خود گرد  تواند با شایستگی کامل، همه هویت این بدان دلیل است که دین، روش و برنامه زندگی است و می داد،

ال آنان را در تفکر و هویت دینی، شخصیت مردم به ویژه نسل جدید و حضور فع  انقالب اسالمی با احیاي فرهنگ، .آورد

آنان  و بدیهی است این دستاورد انقالب هرگز دلخواه دشمنان و بیگانگان نباشد. هاي مختلف اجتماعی تثبیت و تضمین نمود صحنه

  :فرماید در این باره می) ره(امام خمینی . در صدد ضربه زدن به آن برآیند

اس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است که دشمنان نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اس«

کنند؟ و تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول دارند؟ به یقین آنان مرزي جز  ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می

ها و آمریکا و  واهیم صهیونیستما چه بخواهیم و چه نخ... شناسند مان نمی هاي معنوي و الهی ها و ارزش عدول از همه هویت

  ).237ص20،ج1361صحیفه نور،(».مان را لکه دار نمایند مان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی شوروي در تعقیب

هر چند گسترش فرهنگ دینی انقالب هیچ گونه منافاتی با تمدن غرب نداشت، اما تضاد ذاتی بین فرهنگ مادي غرب و فرهنگ 

آخرین روش غرب در این رویارویی، . گذاران غرب را بر آن داشت تا به مقابله با فرهنگ اسالمی برخیزند اسالمی، سیاست

آگاهی دادن به جوانان و نوجوانان و ترغیب آنان به شناخت هویت دینی . هویت ساختن آنان است استحاله فرهنگی جوانان و بی

آوردن به معنویت و تثبیت نوجوانان و جوانان با رو. جم استک این تهاخویش، بهترین راه در امان ماندن از ضربات سخت و مهل

رهنگ هاي فرهنگی مصون خواهند ماند، بلکه جامعه بزرگ اسالمی را نیز در ف هویت دینی در روح و روان خود، نه تنها از آسیب

  ).1380،25نگارش،( سازي دینی، یاري خواهند کرد

امع اسالمی به ویژه جو ،هاي استکباري، دور کردن نسل نوجوان و جوان جوامع هاي فرهنگی قدرت ترین هدف یکی از مهم

) کمبود تجربه و غلبه احساسات بر تعقل(فرهنگ تهاجمی غرب با استفاده از دو ویژگی و نقطه ضعف جوان  .از هویت دینی است

م اعتقادي و فکري نسل جوان دارد تا از طریق ها و شگردهاي تبلیغی و روان شناسانه سعی در فروپاشی نظا و با استفاده از ویژگی

   . دهدهاي ساختگی خود را به جاي آن قرار هویتو تهی ساختن آنها از درون زمینه جذبشان را به مبانی فرهنگ خود فراهم آورد

 همچنانکه رسانه.هاست این نقشه استفاده گسترده از انواع رسانه امروزه عمده ترین و مهمترین ابزار مورد استفاده براي عملی کردن

،در مقابل رسانه هاي هاي بیگانه ومخصوصا شبکه ها و برنامه هاي متنوع ماهواره سعی در تخریب هویت دینی نسل حاضر دارند

بومی و ملی ما نیز باید با تدوین و ساختن برنامه هاي متنوع در جهت شناساندن و تثبیت هویت دینی به مردم ،خصوصا جوانان و 

قدرت تحلیل و تفسیر رویدادهاي  اگر نسل نوجوان و جوان، به درك درستی از هویت دینی خود برسند،.دنکوشش کننوجوانان 

از همین جا، .شوند مند و نفوذناپذیر تبدیل میو به افرادي توان پیداخواهندکردمقابله با تهاجمات فرهنگی را توانفرهنگی و در نتیجه،
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ربیتی؛ یعنی پدر و مادر، در این میان، متولیان ت.گردد به نوجوانان و جوانان آشکار می یدین ضرورت تالش براي شناساندن هویت

  .وظیفه خطیري دارند... ها و هرسان مربیان،

  هویت دینی

به این معنا که فرد، مستقل از هر گونه یادگیري، در درونش تمایل به . ش استتگرایش به عشق و پرس  از نیازهاي فطري آدمی،

  از هویت دینی شود آشکار میتمایلی، در اعمال و رفتار دینی، تجلی چنین احساس و. کند ندگی خدا را احساس میعبادت و ب

شامل پایبندي افراد به جوهر دین و ارزشهاي دینی و از سوي دیگر بیانگر دلبستگی جمعی و عمومی افراد یک جامعه به  بعدیک 

مشارکت و تمایل عملی انسانها به : باشد که عبارت است از اي بعد عملی نیز میهمچنین دار. شعائر، مناسک و نهادهاي دینی است

در جامعه ایران عناصر مختلفی در شکل گیري هویت دینی مردم تاثیر دارند که از جمله .ظواهر، آیینها و مراسم مذهبی و دینی

ها،  ن مقدس مذهبی همچون زیارتگاهها، مساجد، امامزادهتوان به قرآن، سیره انبیا و ائمه اطهار، ادعیه و مناجاتهاي مختلف، اماک می

که هر یک به نوعی در شکل ... آیینهاي محرم و رمضان و... مراسم و مناسک مذهبی مثل نماز، روزه، حج، خمس و زکات و

  .گیري هویت دینی تاثیر دارند

عبارت دیگر، هویت دینی پس از تحکیم  به. انسانی که رفتار و سلوکش ریشه در وحی دارد، از هویت دینی برخوردار است

پس از تثبیت هویت دینی، رفتارهاي . آید ه، پدید میاکمیت الهی در وجود انسان و جامعارتباط آدمی با خداوند متعال و پذیرفتن ح

  ).1380،23نگارش،(گیرد هاي دین شکل می ها و هدف فردي و اجتماعی بر اساس آرمان

شود و  د، غافل نمینگرد، هرگز از باطن امور که نسبت به ظاهر نقشی تعیین کننده دار هستی می انسانی که از منظر دین به عالم

در پرتو جهان بینی الهی است که انسان داراي هویتی . کند گفتار و رفتار خویش را با جهان بینی الهی سازگار میهمواره پندار،

اند، انسان به دنبال تامین  بیگانه» هویت دینی«دینی که فرد و جامعه با اما در جهان بینی غیر .گردد روشن، امید بخش و هدفمند می

ها  غیب و رهنمودهاي پیامبران، به آن هایی است که تنها به یاري عقل ناقص و تمایالت شخصی خود و بدون توجه به عالم خواسته

سان به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند در صورتی که سه حوزه عقیده، گفتار، رفتار و عملکرد دینی در ان.دست یافته است

احساس «توان آن را  احساس هویت دینی محقق خواهد شد و نتیجه هر گونه ناسازگاري بین سه امر مذکور، احساسی است که می

ل دانست در واقع هر گونه افراط و تفریط در سه امر فوق موجب انحراف از فطرت دینی شده و باعث عدم تعاد» بحران هویت دینی

  .در احساس هویت و به تعبیر دیگر موجب احساس بحران در هویت دینی خواهد شد

  هاي هویت دینی شاخصه

هاي هویت دینی ابتدا آن را به دو مولفه کلی تقسیم  براي تعیین شاخصه. در این مقاله منظور از دین و مذهب،دین اسالم است

  ...کنیم که عبارتند از می

  مذھب                              پایبندی نظری و عاطفی بھ - ١

                                                         

  پایبندی عملی بھ مذھب - ٢

  .کنیم باشند که در ادامه آنها را بیان می هایی می که هر یک از این دو مولفه داراي شاخصه
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  ھای پایبندی نظری و عاطفی بھ مذھب شاخصھ

  :کردن اسالم و ضرورت اطالع و اعتقاد به اصول و مبانی آن از جمله با اهمیت تلقی - 1

  اعتقاد به خدا، معاد، پیامبر خاتم و امامان معصوم، اعتقاد به قرآن و احکام و دستورات دینی

  دار شدن اسالم  احساس بیزاري و تنفر از خدشه - 2

  مندي به اسالم و افتخار به آن  عالقه - 3

  ي اسالم در میان مذاهب دیگرباور به جایگاه واال - 4

به آن پایبند باشد در این چهار مالك و شاخص » نظر«رسد هر آنچه یک فرد مذهبی در مورد اسالم الزم است در  به نظر می

دارد که مذهب خویش را با اهمیت تلقی  زیرا باور به جایگاه واالي اسالم نسبت به مذاهب دیگر مسلمان را بر آن می. جاي گیرد

از سوي دیگر پس از شکل گیري باور به جایگاه واالي اسالم، عالقه او به . و اطالع پیدا کردن از آن را ضرورتی حیاتی بداند کرده

بدیهی است اگر عالقه برخاسته از باور . شود مند می شود و او به تمام جوانب و زوایاي مذهب خود عالقه مذهبش بر انگیخته می

  ).1383،64آخوندي،(ونه ایجاد خدشه به مذهب خود احساس رنج، ناراحتی و تنفر خواهد کردباشد، مسلمان در برابر هر گ

  :توان نام برد ها را می هاي پایبندي نظري به اسالم را به صورت ریزتر بیان کنیم این شاخصه اگر بخواهیم شاخصه

گاهی از تاریخ اسالم، احساس رنج از مهم دانستن دینداري براي فرد، مهم دانستن دینداري براي جامعه، مهم دانستن آ

توجهی به اسالم، احساس بیزاري از روابط نامشروع، احساس بیزاري از مخدوش کنندگان اسالم، خوشحالی از آثار  مشاهده بی

هاي تقویت اسالم، خوشحالی از گسترش اسالم در تمام جهان،  ت دین اسالم در جامعه، لذت بردن از مشارکت در برنامهبمث

هاي  دي در قبال مشکالت و مصایب مسلمانان، افتخار به مسلمان بودن، افتخار به تاریخ اسالم، عالقه به روابط با افراد و گروههمدر

قه به علما و مبلغان دینی، عالقه به مطالعه مذهبی، عالقه به حفظ، تداوم و گسترش اسالم، عالقه به مسلمان باقی ماندن مسلمان، عال

ان هاي اسالمی براي فرزند انتخاب نامهاي تقویت اسالم، عالقه به فراگیري اسالم، عالقه به  به شرکت در برنامه کتب اسالمی، عالقه

خود، باور به کفایت اسالم براي سعادت تمام بشر، باور به کارکرد داشتن دین در زندگی فردي و جمعی، باور به برتري دین اسالم 

  ).65همان،(اطهار بر سایر ادیان، باور به توسل به ائمه

  ھای پایبندی عملی بھ مذھب شاخصھ

  :توان برشمرد براي سنجیدن پایبندي به اسالم مالکهاي زیر را می

  هاي مذهبی  عضویت و مشارکت در گروهها و برنامه - 1

  در عملپایبندي به باورها و رعایت مقررات و احکام مذهبی  - 2

  عالمان دین تالش عملی براي فراگیري مذهب و آشنایی با  - 3

دلیل ما براي لحاظ سه مالك باال، این است که یک فرد مذهبی پس از این که هویت دینی در آگاهی او شکل گرفت در 

چنین فردي با . هاي درونی شده پایبند است و در نتیجه مقررات و احکام مذهبی را رعایت خواهد کرد حقیقت به باورها و ارزش

ها و افراد  در نتیجه باید به طور مستمر با گروهز طریق آشنایی با علماي دینی است ،معارف مذهبی ااشتیاق فراوان در پی فراگیري 

  ).66همان،(مذهبی تعامل داشته باشد و در مجالس و محافل آنها شرکت کند
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  ها براي آن اشاره کرد توان به این امور و مولفه هاي پایبندي عملی به اسالم را به صورت ریزتر بیان کنیم می اگر بخواهیم شاخصه

هاي ارتقا و  ها و مجامع طرفدار اسالم، مشارکت در برنامه بند به اسالم، عضویت در گروه هاي پاي تعامل مستمر با گروه

تحکیم عقاید اسالمی، مشارکت در دفع شر مهاجمان به اسالم، پایبندي به باورهاي اصیل اسالمی، پایبندي به باورها و ارزشهاي 

داري، اخالص در کارها، اهتمام به دعا و اداي فرایض،  بتی به دنیا، همت بلند، مردمرغ سالمی از قبیل توکل، تواضع، بیااخالقی و 

سازش ناپذیري با دشمنان، احتیاط در مصرف بیت المال و ساده زیستی، پایبندي به رعایت احکام اسالمی، تالش عملی براي 

مک به حفظ و تداوم اسالم، تالش عملی براي آشنایی با علماي اسالمی، مطالعه کتب فراگیري اصول اسالم، تالش عملی براي ک

  ).83،1383آخوندي،(علماي اسالمی

  راههاي تقویت هویت دینی

یابد؛ چرا  گردد ضرورت می هایی که منجر به تقویت آن می هاي آن، بررسی راه پس از تعریف هویت دینی و بیان شاخصه

هاي هویت دینی کدام  هاي تقویت شاخصه گیرد که راه ي هویت دینی، این پرسش در اذهان شکل میها که با آگاهی از شاخصه

 در اینجا به مهمترین . یت دینی برداشتتر هو هاي اساسی در جهت تثبیت هر چه بیش توان گام هاي تقویتی می است؟ با شناخت راه

  .کنیم راههاي تقویت هویت دینی اشاره می

  شناخت و آگاھی - 1

آگاهی یافتن بر این که چه چیزهایی از منظر دین ارزشمند . شناخت و آگاهی، تاثیر شگرفی در تقویت هویت دینی دارد         

تواند راهگشاي  نسل جوان میهاي مستدل و در خور فهم همگانی به ویژه  گردد، با توجه به مالك تلقی و باعث سعادت انسان می

زي نقش سنین کودکی که تقلید و همانند ساباید پذیرفت در دوران جوانی بر خالف .دخوبی براي تقویت هویت دینی گرد

به دیگر سخن، جوان، مقلد محض نیست . بسزایی در پذیرش و یادگیري کودك دارد، جوان، همواره اهل تعقل و اندیشه است

روز از لحاظ تاکتیک و کیفیت عمل، با گذشته هدایت نسل جوان، ام.گیرد کند و تا نداند آرام نمی اندیشد بررسی می بلکه خود می

ها را  باید این شرایط و ویژگی. هایی است که نسل کهن، فاقد آن بود جوان امروز واجد شرایط و ویژگی. بسیار متفاوت است

شته آگاهی یافتن از به عنوان مثال جوان امروز در دنیایی باز، قرار دارد که بر خالف گذ. ریزي کرد ها برنامه شناخت و متناسب با آن

در این . اش را برآورد ها و شرایط او، نیازهاي روحی باید با روش صحیح و درك احساس. اي براي او به راحتی میسر است هر مساله

اگر در این راستا هدایت شود در جهت یافتن خود . دوران است که جوان در جست و جوي کیستی خویشتن و یافتن خود است

جه آن، هدایت صحیحی صورت نگیرد به خود فراموشی دچار خواهد شد که نتیتواند خدا را بیابد و اگر  و اصیل میواقعی 

  ).1380،86نگارش،(فراموشی خداوند خواهد بود

اي که به نام غرب در دنیا، مطرح شده آگاهی دارد و حاکمان غربی براي  جوان امروز وقتی دانست که فقط از ویترین مغازه

باشد،  از آنچه داخل آن میاند و همه غرب زدگان نیز تحت تاثیر ظواهر آن، قرار گرفته و  ان، آن را آرایش کردهمسخ افکار جوان

هاي دنیاست و به اعتراف محققان تاریخ، فرهنگ و  از دیگر سو آگاهی یافت که فرهنگ اسالمی، سرآمد همه فرهنگ غافلند و

تري قدم بر  باشد، با چشم بازتر و تصمیم درست هاي بشري می نها و تمد ترین فرهنگ تمدن اسالمی در ردیف بزرگ

  .)11،1380مطهري،(دارد می
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ي از مردان و گاه که بداند فرهنگ جهانی غرب، در پی ایجاد یک جامعه جهانی و مصرفی و خواهان نسل جدید جوان آن

را از خود دور  - جز هویت مصرف زدگی - یتیخواهد هر هو میها  و مصرانه از آن. زنان جوان است که صرفا مصرف کننده باشند

شناسد و با بنا ساختن سد فرهنگ اسالمی  با آن، فرهنگ خود را به معناي واقعی می  ها وابسته باشند، براي مقابله کنند تا کامال به آن

  ).  87،1380ش،نگار(گردد بندد و دچار خود باختگی نمی هاي واالي آن، راه را بر نفوذ بیگانگان می و شناساندن ارزش

اش  همه. و ما هم در دنیا هستیم و شرق هم یک جایی است خودمان اثبات کنیم که ما هم آدمیمباید به :فرمود می) ره(امام 

تر از همه جا بوده تا آن وقتی که ما را  تر از همه جا بوده و متفکرینش بیش غرب نیست، شرق هم یک جایی است که خزاینش بیش

  ).1378،23حاضري،(دانیم ي که ما خودمان را هیچ میاسیر کردند به طور

بازگشت انسان به .بدیهی است تالش دشمنان در نبود چنین آگاهی است؛ چرا که غفلت، زمینه ساز نفوذ دشمن خواهد بود 

فرهنگی،  ترین و موثرترین عناصر تحول در گستره حیات هاي اخالقی و تعالیم مذهبی، از امید بخش ها، نظام هویت خود، ارزش

بها زمانی به شکوفایی  جوهره انسان، ریشه در گرایش به مبدا اعلی دارد و این سرمایه جاودانی و گران. اخالقی و سیاسی خواهد بود

دین و مذهب توجه انسان را به خود واقعی و جایگاه .رسد که آدمی خود جایگاه واقعی خود و هدف آفرینش خود را بشناسد می

یابد که  اسد در میاگر انسان هویت دینی خود را بشن.ند تا در پس این شناخت و آگاهی به خدا نزدیک بشودک اش جلب می حقیقی

سازد و از من حیوانی جدایش  اش را می واقعی» من«اي از روح الهی در او جود دارد که  فراتر از همه حیوانات است و نفخه

ها فاصله  و معنویتها  رزشاش شود از همه ا رو هواهاي نفسانیاما اگر از جایگاه واقعی خود غفلت ورزد و پی.کند می

  ).1380،89نگارش،(گیرد می

و » یروي خویشایمان ملت به ن«ترین حربه دفاعی این انقالب و موثرترین سالح پیشرفت آن،  قوي:نویسد شهید مطهري می 

ز یک چیز وحشت دارند و آن بیداري خلق هاست ا غرب که منظور همه ابرقدرت. است» ي اصیل اسالمها بازگشت به ارزش«

مسلمان است اگر شرق، بیدار شود و خود اسالمی را کشف کند در آن صورت حتی بمب اتمی هم از پس این نیروي عظیم، این 

  ).1380،122مطهري،(با تاریخ و ایدئولوژي خودمان استراه بیداري، آشنایی . توده به پا خاسته بر نخواهد آمد

  .خود واقعی را شناخت و آن را درك کرد؛ و این مهم در پرتو آگاهی از هویت دینی، دست یافتنی است بنابراین باید

  تبیین جامعیت دینی - 2

اي غنی خود، همه منظور ما از دین جامع، دینی است که داراي ریشه الهی باشد با فطرت و ضمیر انسان همگون باشد با محتو

اش قابلیت پیاده کردن و عملی شدن در هر زمان و مکانی را داشته  هاي ارائه شده بگیرد و طرحگی انسان را در نظر ابعاد مختلف زند

 و پاکیزگی روح فرديهاي یاد شده وجود دارد چرا که دین اسالم تنها به تهذیب  تردید در نگرش ما به اسالم، ویژگی بی.باشد

آنان بسنده نکرده است، از منظر اسالم، مسائل ضروري حیات،  مردم و پیوند افراد با خدا نیندیشیده و صرفا به سعادت اخروي

گردد که همه  بودن دین اسالم نیز به همین نکته باز می وجه جامع. مسائل معنوي جاي دارد تمایالت مادي و غرایز نفسانی در کنار

  ).1380،90نگارش،(شود طبع هر انسان سلیمی واقع می دستورها و قوانین اسالمی موافق

ین باور رسید که اسالم دینی است که به تمامی جنبه هاي انسان توجه کرده و براي تامین همه نیازهاي این وقتی جوان به ابنابر

ن نیز برمیاید و دیگر بحران در پی تبلیغ و گسترش آ ند بلکهکمی به هویت دینی خود افتخار نه تنها اوبرنامه و راهکار ارائه می دهد 

تناسب سنی که در آن قرار دارد و  این مهم وقتی بدست می آید که فرد از دوران کودکی تا بزرگسالی به.دهویت براي او معنا ندار
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با ابعادمختلف دین آشنا گردد تا جامعیت دین اسالم برایش روشن شود و در این فرایند آشنایی است که هویت دینی در  تدریجبه 

  .او شکل گرفته و تقویت می شود

  اسالمی ھای تبیین ارزش - 3

دهند و از جایگاهی واال در فرهنگ اسالمی  ، باورها و اعتقاداتی هستند که عنصر اساسی فرهنگ ما را تشکیل می»ها ارزش«

بدیهی است این کار باید در قالب .ها است اي نسل جوان، تبیین ارزشهاي تقویت هویت دینی به ویژه بر یکی از راه.برخوردارند

شناسان، دنیایی سرشار از عاطفه و  دنیاي جوان به اعتقاد همه روان.اسب با مقتضیات دوران جوانی باشدحرکتی اصولی سنجیده و متن

ا سنجیده گام برداریم ه جویی در جوان اگر در ارائه ارزشآل  سن جوانی، سن آرمان طلبی است و با این زمینه ایده. احساس است

دگی جهت هاي واالي زن ر راه رسیدن به هدفهایی که آنان را د ارزش. دآنان پدید آور هاي زنده و جاویدي در توان ارزش می

اند و  ها شده هاي غریزه، گرفتار ضد ارزش هاي ناصحیح و جهت دهی ها، معاشرت دهد چه بسیار از جوانان که به علت بدآموزي

ها از آیینه  ا براي جوانان، زدودن ضد ارزشه ترین گام در تبیین ارزش مهم.اند سرمایه و فکر و عمل خود را در آن راه از دست داده

هایی مانا، هم  هاي اخالقی و ارزش هاي کامل در این زمینه و جایگزینی زیبایی اندیشه و فطرت آنان با استدالل و نیز معرفی اسوه

ه داشتن مکتب، نهایت، خدمت به اجتماع خود و جامعه بشري، فداکاري و ایثار در راه حفظ و زنده نگ چون عشق به محبوب بی

  ).93همان،(در دل و جان آنان است... جامعه ودفاع از حریت انسان، استقرار حق و عدل در 

  احیای تربیت دینی - 4

ی، نادیده گرفت مساله اجتماعی و فردي به ویژه آسیب شناسهاي  توان آثار آن را در حوزه فعالیت امروزه از واقعیاتی که نمی

پذیرش حیات پوچ و بیهوده، زمینه ساز پیامدهاي منفی  !تن به خالق هستی استشو اعتماد نداگم کردن هدف و فلسفه زندگی 

هاي ناشی  آلودگیر منجالب گناه وکند سقوط د هاي فردي و اجتماعی بروز می هاي گوناگون در عرصه خواهد بود که به صورت

چگونگی است که در زمینه حیات و چرایی و یت دینیدر این میان تنها دین و ترب.ز این نمونه استی، ااز تحریک غریزه جنس

باید پذیرفت دوره جوانی دوره تثبیت .شود دهد و عامل هدایت وي در مسیر زندگی می هاي قانع کننده می زندگی به انسان آگاهی

. شود اده میهاي صحیح یا غلط براي یک زندگی سازنده یا ویرانگر، آم جسم و جان جوان در این دوره با شیوه. شخصیت است

هاست آن گاه  گی، سبب سعادت و عامل جلوگیري در برابر فساد، انحراف و ضد ارزشان دریابد دین نشان دهنده راه زنداگر جو

  ).1380،97نگارش،(شود عاشقانه پذیراي دین و تعالیم دینی می

ي ارتباط ها مدارس، مساجد، رسانه خانواده،از عوامل موثر در تربیت دینی جوان باید به جایگاه خطیر نهادهایی هم چون 

هاي نفسانی، ممکن است کم رنگ  گفتنی است توجه جوان به مذهب به دلیل گرایش. اشاره کرد... جمعی و سمعی و بصري و

ها فقط تخدیر شده است و باید در  شود و به عبارت دیگر در گرایش به دین از خود رغبت نشان ندهد ولی باید دانست فطرت آن

  .یگزین آن نموددود و اخالق دینی را جاها را از ذهن او ز باید کوشید تا آلودگی. اي آن زمینه پاك و الهی برآمدصدد احی

... هویتی، گرایش به ابتذال و هاي خودي بی ها، آداب و ارزش اعتنایی به سنت هاي گوناگون از بی آنچه امروز به صورت

هاي پوچ بیگانه و مادي غرب و با استفاده از شرایط سنی و روحی نسل  ر و اندیشهشود در واقع بر اساس یک سلسله افکا مشاهده می

جوان عینیت یافته و اصالح این نمودهاي عینی و ذهنی با زدودن غبارهاي نشسته بر روي فطرت حق گرا و کمال طلب و رسانیدن 

گرداند؛ غبارهاي خود  را به خویشتن باز می احیاي تربیت دینی، جوان.باشد آن به یک باور درونی به سادگی امکان پذیر می

   ).همان(نماید دینی را در نهادش بارور میزداید و هویت  فراموشی را از فطرتش می
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  ارائھ الگوھا - 5

هاي نیل به کمال، داشتن الگو و اسوه است؛ الگویی که  یکی از راه. انسان موجودي است که به طور فطري میل به کمال دارد

این الگوهاي شایسته که .رزنده و داراي سجایاي اخالقی و انسانی بوده در حقیقت تبلور عینی کمال و انسانیت باشداخود موجودي 

تقویت هویت دینی نقش بسیار مهمی  ها و اند در راه احیاي ارزش هایی از جاده رشد را پیموده مراحلی از طریق کمال و منزلگاه

امروز باید دست به کار دگرگونی الگوها و آفرینش و نمایش . ی شایسته و راستین استنسل امروز نیازمند الگوهای.کنند میایفا

قهرمانان صالح باشیم اگر بخواهیم عوامل فساد را از چهره اجتماع خویش بزداییم و روح پاکی، صداقت و خیرخواهی را در 

  ).98،1380نگارش،(یکی را به نمایش بگذاریمپاکی و نهاي  قشرهاي مختلف زنده نماییم باید مد جامعه را عوض کنیم و سمبل

  زدودن خرافات از چھره دین - 6

در این میان عالمان بیدار و .هاي تقویت هویت دینی زدودن خرافات از چهره دین و دامن معرفت دینی است یکی از راه

مندان بیدار و ژرف یکی از اندیش.ترین سهم را در زدودن خرافات و ترسیم حقیقت دین دارند خوردند بیش دیندار که غم دین می

  : نویسد ایشان در این باره می. اندیش معاصر که در زدودن خرافات از چهره دین بسیار کوشید شهید مطهري بود

حقایق این دین به تدریج در نظر مردم واژگون شده و علت اساسی گریز . دین مقدس اسالم، یک دین ناشناخته است

شود این دین مقدس در حال حاضر بیش از هر چیز دیگري از ناحیه  است که به نام دین داده می گروهی از مردم تعلیمات غلطی

  ).1380،8مطهري،(بیند از آن هستند ضربه و صدمه میبرخی از کسانی که مدعی حمایت 

  : عالمان دینی هم چون شهید مطهري، نیک دریافته بودند که منشا واژگون شدن حقایق دینی کجا است

هاي  پیروان مکتب ،دهد قرار می هاي دیگر را تحت الشعاع ند و مکتبک گیرد؛ جاذبه پیدا می که یک نهضت اوج میهنگامی 

هاي بیگانه را که با روح آن مکتب مغایرت دارد وارد آن  اندیشه ،کتب و پوسانیدن آن از درونمآن  دیگر براي رخنه کردن در

  ).1380،90مطهري،(».ازنداند کنند و آن را از اثر و خاصیت می مکتب می

اگر عالمان دینی مکتب الهی را به طور معقول علمی و استداللی، عرضه کنند؛ مساله تنزیه را در نظر بگیرند و باور کنند 

ند شد، ههاي بیگانه خوا تواند به همه شبهات به خوبی پاسخ دهد نه تنها مانع نفوذ اندیشه معارف اسالمی آن اندازه غنی است که می

به ویژه طیفی که زاده و » دین گریزي گروهی از جوانان«پی بردن به مساله .شود که زمینه هر گونه انحراف در دین گرفته میبل

ها و به ویژه عالمان بیدار، قرار  ها، خانواده تعلیم و تربیت، رسانهباشد، باید در دستور کار مسؤوالن  پرورش یافته دوران انقالب می

هاي این معلول، مرتفع نگردد، معلول هم  دین گریزي نسل جوان ما دالیل گوناگونی دارد و تا هنگامی که علتباید بپذیریم . گیرد

در این . چنان باقی خواهد ماند و مانند بیماري مسري، تمام افراد جامعه را دربر خواهد گرفت و آنان را افسرده و رنجور خواهد کرد

یکی از عوامل موثري که چهره دین را نزد قشر .ویژه نسل جوان رخت بر خواهد بستصورت هویت دینی و آثار آن از جامعه به 

دانشمندان ژرف . جوان و تحصیل کرده مشوش ساخته، وجود خرافاتی است که چون غباري سیاه بر روي گوهر دین نشسته است

و موجب  را با چهره زیبا و حقیقی دین، آشناها و خرافات پاکیزه گردانند و جوانان  اندیش ما باید ساحت قدسی دین را از آلودگی

  ).1380،102نگارش،(گرایش آنان به دین گردند

  عوامل تضعیف هویت دینی
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  :آمدی دینالقای ناکار - 1

  .ندارد ها براي محو هویت دینی، القاي این نکته است که دین توانایی حل مشکالت بشر را در این زمان، یکی از موثرترین راه

  یاستدر عرصھ س -١- ١

، هویت دینی را تضعیف کنند، القاي شبهاتی درباره توانا نبودن دین در  یکی از اقدامات دشمنان که قصد دارند به واسطه آن

تواند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی حضور داشته  گیرد که دین نمی این شبهات با این هدف، صورت می.عرصه سیاست است

» سکوالریسم«در واقع این گونه شبهات به ترویج افکار مکتب . ها سر و کار دارد باشد و فقط با مسائل فردي انسان

  ).1380،103نگارش،(پردازد می

 ،توانیم بگوییم فرآیندي است که طی آن، وجدان دینی اگر بخواهیم جدا انگاري دین و دنیا را به اجمال تعریف کنیم می

دهند و این به آن معنا است که دین در عملکرد نظام  خود را از دست میها و نهادهاي دینی اعتبار و اهمیت اجتماعی  فعالیت

شود و کارکردهاي اساسی در عملکرد جامعه با خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصا  اجتماعی به حاشیه رانده می

  ).1378،355نصري،(گردد یعی عنایت دارند، عقالنی میبه امر ماوراي طب

  انگی احکام اسالمینفی جاود -١- ٢

گویند آنچه در  می. باشد یکی از شبهات طرح شده در جهت تضعیف هویت دینی، شبهه نفی جاودانگی احکام اسالمی می

را گرفته به منظور ارائه مورد تاکید ق... اوت، داد و ستد وسنت و کتاب، پیرامون روابط خانوادگی و اجتماعی از قبیل حکومت، قض

ترین اصل جهان، اصل تغییر  ن است چیزي جاودانه باشد و حال آن که اساسیممکبه عبارت دیگر مگر . ده استقوانین جاودانه نبو

  .باشد و تحول است؟ و معتقدند تنها یک چیز جاودانی است و آن این است که هیچ چیز جاودانی نمی

و ترکیبات مادي » ماده«فته است، ردر جواب این شبهه باید گفت آن چیزي که همواره در معرض تغییر و تحول قرار گ

باشد، نه  و اسالم قانون می. ها متغیرند؛ نه قوانین باشد و به تعبیر شهید مطهري، پدیده ها شامل این قانون نمی باشد ولی قوانین و نظام می

  ).1380،106مطهري،(پدیده

  محدودیت قلمرو دین -١- ٣

هایش باید از دین کمک بگیرد یا این که در  و بشر براي همه خواسته آیا براي پاسخ به هر سوالی باید به مذهب، رجوع کرد

  باشد؟ ها نمی کند و جوابگوي بسیاري از سوال هاي وي دخالت می قلمرو محدودي از حیات و پرسش

ن کنند این است که اوال از منظر خاص و محدودي به دی ها که قلمرو دین را محدود می ها و دیدگاه اشکال عمده این گروه

هایی چون بودا،  بنابراین تفکر آیین. گردد مندان غربی یکسان تلقی میدر منظر اینان و بسیاري از اندیشثانیا تمامی ادیان . نگرند می

اند؛ و در میان ادیان وحیانی اسالم که از  شود حال آن که ادیان وحیانی و غیر وحیانی بسیار متفاوت تائو و شینتو نیز دین تلقی می

توان میان ادیانی که از احکام اجتماعی  چگونه می. ریعت تحریف ناشده پدیده آمده با ادیان دیگر  قابل قیاس نیستکتاب و ش

  ).110،1380نگارش،(چندانی برخوردار نیستند با دینی که احکام اجتماعی بسیار دارد مقایسه به عمل آورد؟

  توسعھ فساد - ٢

  .باشد تضعیف هویت دینی میها در  ترین حربه ترویج فساد و فحشا از مهم
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  :عبارتند ازبرخی مصادیق فساد

  اشاعه اعتیاد - 1

  رواج بدحجابی - 2

  ترویج غنا و موسیقی مبتذل - 3

  .اعتمادي مردم نسبت به نظام برآمده از دین دارد فساد مالی مخصوصا در بین مسئولین که تاثیر زیادي بر بی - 4

در ناهمگونی ( :توان به این موارد اشاره کرد شود می مگونی فرهنگی میاز عواملی که باعث ناه: ناهمگونی فرهنگی - 5

آن ارزشها، فرهنگ، آداب و معاشرت خود در معرض  یابد که در می یفرهنگی فرد از نظر اجتماعی و فرهنگی خود را در شرایط

  )گذارد تزلزل و دگرگونی است که این تحوالت آثار منفی و بدي را بر هویت دینی افراد می

  رفت و آمد توریستها) رویه ج مهاجرتهاي بی) حاشیه نشینی ب) الف

شود که طی آن افکار منحرف که عمدتا در  این امر توسط ابزارهاي زیر انجام می: نشر افکار ضاله و فرهنگ مبتذل - 6

ودي هویت دینی در شود و باعث تضعیف و در بعضی موارد ناب است در بین عموم مردم پخش میهویت دینی تعارض و تضاد با 

  ...تلویزیون، سینما، ویدئو، ماهواره، کتاب، نشریات، مطبوعات و: این ابزارها عبارتند از. شود افراد به خصوص نسل جوان می

  نادیده گرفتن اصل امر به معروف و نهی از منکر - 7

  رفاه طلبی و ثروت اندوزي خصوصا بین مسئولین - 8

  جابجایی الگوها - 9

تحریف ) جدایی دین از سیاست ب) برخی از اهداف ترویج اسالم آمریکایی عبارتند از الف: م آمریکاییترویج اسال - 10

ترویج سیاست تساهل و تسامح و نبود ) اسالم با دست بردن در محتوا و بیان قرائتهاي جدید از دستورات و وقایع اسالمی ج

  .)153- 111، 1380،نگارش(خشونت

  هویت دینی گیري هاي اثرگذار بر شکل روش

هاي موجود از  براي تربیت کودکان و نوجوانان استفاده کرد بلکه باید بر اساس ظرفیت شیوه وروشیتوان از هر نمی

یم دینی به کودکان و نوجوانان ري هویت دینی چگونگی انتقال مفاهگی در شکلنکات مهم یکی از . مند شد هاي مناسبی بهره روش

  .کنیم اي انتقال مفاهیم دینی اشاره میه است که در اینجا به برخی روش

  گویی روش قصھ) الف

شنیدن قصه یکی از کارهاي . شود که شنیدن آن براي شنونده جذاب است در قصه به سرگذشت فرد یا گروهی پرداخته می

هاي مفیدي براي  یامقصه نه تنها پ. دهند آنها با هیجان زیاد به داستان گوش می. رود مورد عالقه این دوره از رشد به شمار می

هاي آن قصه  کوشند خود را با شخصیت می انو نوجوان اناي جذاب و مناسب گفته شود کودک کودك دارد بلکه اگر به گونه

یکی از . هاي مذهبی و دینی زمینه رشد شناختی کودك را فراهم سازند توانند با بیان داستان والدین و مربیان می. همانند سازي کنند

هاي داستانی در این زمینه به  کودکان با خواندن کتاب. هاي داستان است تفاده از این سبک تربیتی استفاده از کتابهاي اس راه

در این زمینه . هاي آموزنده به نتیجه مورد نظر خود برسند والدین و مربیان باید پس از بیان قصه. یابند اهداف مورد نظر دست می
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قلید و خود را به هاي مثبت داستان ت کوشد از شخصیت با تکرار این روش کودك می. را بپرسندتوانند از کودك نتیجه داستان  می

  ).1385،88بخشنده،(آنها نزدیک کند

  روش مشاھده مستقیم) ب

آنها با دیدن . شود در یادگیري کودکان و نوجوان تاثیر فراوانی دارد هاي دینی مربوط می دیدن بعضی رویدادها که به آموزه

در قرآن مجید استفاده از .گیرند هاي مشابه آن را به کار می کنند و در موقعیت دادها بعضی از مسائل انتزاعی را بهتر درك میآن روی

اي همگان را به مشاهده آثار  براي نمونه خداوند در آیه. بینی دینی، معرفی شده است یابی به جهان هاي دست این روش یکی از راه

هاي گوناگون انسان را به  آیه خواند خداوند در مدن باران و رویش گیاه در زمین پس از خشکی آن فرا میت الهی مانند پدید آمرح

مشاهده این مسائل به سبب ملموس بودن و خارج شدن از .کند هاي پیشین تشویق می سیر و سفر و دیدن آثار به جا مانده از قبیله

هاي کوچک و بزرگ براي اردوهاي  توانند با تشکیل گروه والدین و مربیان می. سازد تر می محدوده انتزاعی نتیجه گیري را آسان

  ).89،همان(مرتبط با رشد هویت دینی بپردازندگوناگون به تبیین مسائل 

  روش تمرین و تکرار) ج

اگر . هاي گوناگون به راحتی آن را به یاد بیاورد تکرار کردن یک گفتار یا کردار سبب می شود که فرد بتواند در موقعیت

هاي دینی فقط یک بار به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود فرصت کافی براي درونی شدن وجود ندارد و براي  آموزه

  ).همان(کرد یابی به هدف مورد نظر باید آن را تکرار دست

  روش الگویی) د

آنان با فراگرفتن . شود با آموزش مسائل نظري و عملی دینی به کودکان و نوجوانان، هدف خاصی در ذهن آنها ترسیم می

. شان دست یابند توانند به تصور درستی از شخصیت آرمانی دارند، ولی نمی هاي دینی، به سوي هدف مورد نظر گام برمی آموزه

هاي دینی و  با کمک روش الگویی، آموزه. توان الگوهاي مناسب را در برابر دیدگان آنان ترسیم کرد ین کاستی میبراي جبران ا

الگوي نامناسبی را  والدین و مربیان باید پیش از اینکه کودك.گیرند تري فرا می چگونگی عمل به آنها را به صورت ملموس

کان باید از الگوهایی تقلید کنند که از یک سو براي آنها دکو. وانان قرار دهندهاي مناسب را فراروي کودکان و نوجبرگزیند الگو

  .)91همان،(جذابیت کافی داشته باشند و از سوي دیگر آنان را در مسیر رسیدن به پروردگار و هویت دینی یاري کنند

  روش پرسش و پاسخ) ه

با . و نوجوان را به تفکر درباره مسائل دینی تشویق کنند توانند با استفاده از روش پرسش و پاسخ کودك متولیان تربیتی می

پردازد و کم کم  آوري و پردازش اطالعات و انتخاب بهترین آنها می طرح پرسش دینی ذهن آنها  براي یافتن پاسخ مناسب به جمع

کند  ب اینکه ذهن آنها را فعال میاین روش به سب. آید با هم اندیشی میان مربیان و والدین به همراه آنها مسائل جدیدي به دست می

  ).92،1385بخشنده،(امل کودك و نوجوان را در پی داردتع

و دیگران صورت ) ع(خورد که به صورت پرسش و پاسخ میان معصومین  وگوهایی به چشم می در میان احادیث هم گفت

هاي  گیرد؛ توجه و پاسخ وجوان شکل میهایی که در ذهن کودك و ن ها و پرسش توان به شبهه در مرحله جدید می. گرفته است

  ).همان(اش ارائه کرد توجه به سطح شناختیمناسبی را با 
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  رسانه ریزي کالن گذاري و برنامه محورهاي قابل توجه در سیاست

  کودکان و نوجوانان اندرکاران رسانھ بھ اھمیت ھویت دینی توجھ دست. ١

بسیاري از  قرار بگیرد،اما است که باید مورد توجه متولیان تربیتی گیري هویت دینی کودکی و نوجوانی بهترین دوره شکل

پندارند کودکان باید در سن تکلیف، آموزش دینی را آغاز کنند و اگر  آنها می. متولیان تربیتی به این موضوع توجه کافی ندارند

هاي ارتباط جمعی براي  رهنگی و رسانهمراکز ف.هاي دینی سستی به خرج دهند نباید سخت گیري کرد پیش از آن نسبت به آموزه

در این میان، صدا و سیما در مقام رسانه ملی . هاي گوناگونی استفاده کنند آگاه کردن یا افزودن سطح شناختی والدین باید از روش

ها وقت زیادي را صرف  اي که خانواده برد به گونه ترین نقش را داراست؛ زیرا هر خانواده در خانه از تلویزیون یا رادیو بهره می مهم

توان از منابع  می. اندرکاران رسانه باید در گام نخست از اهمیت موضوع آگاه شوند دست.کنند تماشا یا گوش دادن به آنها می

در منابع اسالمی و . هاي دیگر براي پی بردن به اهمیت موضوع استفاده کرد ی، نظرخواهی از کارشناسان و راهشناس اسالمی، روان

ید هاي مربوط با پیش از تهیه برنامه. شده است ش آن در آینده افراد بسیار تاکیدشناسی، بر دوران کودکی و نوجوانی و نق روان

ایی، سریال، تهیه خبر و مبراي نمونه پیش از تهیه فیلم سین. هایی براي آشنایی بیشتر در این زمینه صورت گیرد مطالعات و نشست

باید براي عوامل تهیه برنامه مشخص شود که براي ... وگو، مسابقه و و نوجوان، میزگرد و گفت هاي مربوط، برنامه کودك گزارش

هایی که  مربوط به پرسشهمچنین باید با دعوت از کارشناسان . گیري هویت دینی دو دوره کودکی و نوجوانی اهمیت دارد شکل

  ).127،1385بخشنده،(تصوري درست به موضوع بپردازندبا ه براي اصحاب رسانه وجود دارد پاسخ داده شود تا نیدر این زم

  ھا مخاطب شناسی در برنامھ. ٢

سال،  کودك، نوجوان، جوان و بزرگ. بینند یا می شنوند در یک سطح نیستند هاي صدا و سیما را می کسانی که برنامه

در کنار آن هر . شوند تربیت دینی تقسیم می دهند که هر کدام از آنها به دو گروه آگاه و ناآگاه در مسائل مخاطبان را تشکیل می

هاي آموزش  تهیه کنندگان برنامه.رو هستند اي روبه یک از این افراد در زندگی شخصی و خانوادگی با مسائل و مشکالت ویژه

زي مخاطب به کارشناسان هم باید با درك نیازهاي امرو. مبانی دینی باید با شناخت نسبی از مخاطبان برنامه به آموزش بپردازند

زمان پخش برنامه هم بسیار مهم است یعنی از راه آمارگیري باید دانست که افراد . هاي کلیدي اشاره کنند مسائل و ظرافت

براي نمونه، . شود هاي مناسبی پخش نمی ها در فرصت بعضی برنامه. پردازند گوناگون جامعه چه هنگام به تماشاي تلویزیون می

هاي ورزشی و مانند آن در شبکه دیگر مشغول  ه بیشتر مخاطبان به تماشاي فیلم یا برنامهکشود  نی پخش میبرنامه آموزش دینی زما

شود که به سبب کهولت سن، جذابیت و محبوبیت کافی براي کودکان و  ها نیز از کارشناسانی استفاده می در بعضی برنامه. هستند

گاهی نیز به دلیل . شود سانه توجه نشود، با مرور زمان، از مخاطبان آن کاسته میزا در ر اگر به این عوامل آسیب. نوجوانان ندارند

به همین دلیل، مخاطب شناسی و ارضاي . شوند گیرد از محتواي برنامه هم دور می تنفري که از ساختار برنامه در مخاطب شکل می

  ).1385،128بخشنده،(است که باید مورد توجه قرار گیردنیازهاي روحی و فکري آنان بسیار مهم 

  ھای دینی آمدھای مثبت آموزشتوجھ بھ پی. ٣

توان به آثار و  یت دینی مییت وظیفه تربوجه دادن والدین و مربیان به اهمبراي آموزش مبانی دینی به کودك و نوجوان و ت

کند و  روش استفاده میاز این هاي زیادي از قرآن مجید  خداوند در بخش. شود اشاره کرد ده ظاهر مینیپیآمدهاي مثبتی که در آ
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تهیه کنندگان . پردازد ب در دنیا و آخرت است، به تشویق انسان میبا تبیین پیآمدهاي پرهیزکاري که همان بهشت و زندگی خو

براي نمونه به رشد شخصیت سالم، اعتماد به . توانند با درك مخاطب و نیازهاي ویژه آن، آثار رشد هویت دینی را بازگو کنند می

با . اشاره شود... نفس، کسب استقالل کافی وارد نشدن به کارهاي خالف، موقعیت اجتماعی مطلوب، محبوب شدن نزد خداوند و

  ).1385،129بخشنده،(شوند هاي آن تشویق می وردن زمینهبیان این پیآمدها، کودك و نوجوان یا متولیان تربیتی به فراهم آ

  ھای دینی بھ آموزش توجھی آمدھای بیتوجھ بھ عوامل و پی. ۴

انگاري  هاي ترك و سهل آمدها و آسیب پی ،کند تبیین عوامل هایی که جامعه را از اهمیت موضوع آگاه می یکی از روش

ناآگاهی از مراحل رشد هویت دینی، رشد نادرست دینی متولیان تربیتی، غلبه خشم، : باید به عواملی مانند. هاي دینی است آموزش

هاي  توجهی به تفاوت رسد، بی هایی که زودتر به نتیجه می فرهنگ نامناسب جامعه، انتخاب راه ،م تربیت کودكدر هنگا... غضب و

شرع و قانون، رشد نادرست  رو آوردن به کارهاي خالف عرف،: آمدها و آسیب این مسائل عبارتند از پی. توجه کرد... فردي و

  ).همان..(با ترس و اضطراب، احساس گناه وبه نفس، زندگی همراه  ارزشی شخصیت، نداشتن اعتماد شخصیت، سرگردانی، بی

هاي  هاي خبري و تفسیرهاي مرتبط، برنامه هاي سینمایی و سریال، مستندسازي، نماآهنگ، گزارش تواند با تهیه فیلم رسانه می

دینی آگاه سازد و تحولی در توجهی به مراحل شکل گیري هویت  هاي بی ، مخاطبان را با عوامل و آسیب...کودك و نوجوان و

  ).همان(شان ایجاد کند ندیشه و سبک زندگیا

  استفاده از کارشناسان مناسب. ۵

انتخاب کارشناس آگاه، در بهبود کیفیت برنامه نقش زیادي دارد؛ به دلیل اینکه کارشناس بیشتر وقت خودش را به موضوع 

نخست باید شیوه . در این باره باید به چند مسئله توجه کرد. آشنایی دارد هاي روشن و پنهان آن دهد و با زاویه اي اختصاص می ویژه

بعضی از آنها با ارتباط کالمی جذاب توان آن را دارند که مخاطب را به عمل . بیان و ارتباط کالمی کارشناس را در نظر گرفت

نتخاب کارشناس باید با آشنایی قبلی به زوایاي براي ا. هاي دانشگاهی و علمی مناسب هستند وادارند، ولی بعضی دیگر، براي محیط

مسئله مهم این است که باید با .ترین آنها را برگزید کالمی و شخصیتی و اینکه چه جایگاهی در میان جامعه دارد، بهترین و مناسب

هاي  ن نمونه، براي بحثبه عنوا. تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند شناخت مخاطب و نیازهاي ویژه، کارشناسی را برگزید که می

اند و  هاي علمی و دانشگاهی مشغول بوده توان استادانی را دعوت کرد که فقط در محیط کارشناسی ویژه کودکان و نوجوانان، نمی

به ارزیابی آنها  ها، پس از دعوت کردن از چند کارشناس متاسفانه در بعضی برنامه.هاي این نسل ندارند هیچ آشنایی عملی با ویژگی

هاي آموزشی و پژوهشی و به دست  بهتر است با شرکت در جلسه. توانند بعضی از آنها را برگزینند الی که میپردازند درح می

  ).1385،129بخشنده،(تنها از بعضی از آنها دعوت کنند آوردن اطالعات کافی،

  الگوسازی. ۶

توان به اهداف  راهم کردن الگوي مناسب، بهتر میبا ف. یکی از وظایف رسانه دینی، الگوسازي در زمینه مسائل مذهبی است

هاي  پژوهش. دهد و، به راحتی آن را انجام میگلها و با توجه به ا فراگیري آموزهمورد نظر دست یافت؛ به این معنی که فرد با 

ان دادن الگویی که در فراوانی در زمینه الگوسازي و تقلید از الگو صورت گرفته است که در بعضی از آنها، آزمایشگر، پس از نش

کنند و آن را  از کارهاي او تقلید می پردازند، کند افرادي که به تماشاي الگو می حال پرخاشگري و رفتارهاي دیگر است مشاهده می
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رسانه باید با انتخاب الگوهاي شایسته و مناسب، .ها هم الگوسازي تاثیر زیادي در یادگیري دارد حتی در حیوان. آموزند می

  ).130،همان(شناسی اهمیت دارد قسمت هم مخاطب البته در این. هاي دینی را به شیوه عملی نشان دهد شآموز

  ھای کوتاه و زیرنویس توجھ بھ جملھ. ٧

ضروري  هاي جذاب براي والدین و مربیان یا کودکان و نوجوانان هاي کوتاه در میان برنامه پیام رسانی با استفاده از جمله

آنها ایجاد  اي در اندیشه هاي جذاب و پرمحتوا، جرقه مخاطب به اهمیت موضوع هویت دینی پی ببرد، باید با جملهبراي اینکه . است

  ).1385،131بخشنده،( :از آنها استفاده کرد،عبارت است از توان هاي گوناگون می هایی که در برنامه بعضی از جمله .کرد

  .کی به تربیت دینی آنان پرداختگیري هویت دینی فرزندان باید از کود براي شکل - 

  انگاري آن آگاهید؟ آمدهاي مثبت و منفی توجه به تربیت دینی و سهل آیا از پی - 

  .مند سازید هاي دینی مجبور نکنید، بلکه آنان را عالقه کودکان و نوجوانان را در عمل به آموزه - 

  .هاي دینی، تشویق کنید تان را پس از انجام عبادتفرزندان - 

  .اي مربوط بپردازیده ر کودك و نوجوان به مطالعه کتابي آگاه شدن از وظایف خود در براببرا - 

  .براي تربیت دینی کودکان و نوجوانان با کارشناسان دینی مشاوره کنید - 

  ھای سیما ضرورت ھماھنگی در برنامھ. ٨

ها و امکانات مادي و معنوي  با هزینه شود، این است که از سویی یکی از مشکالت اساسی سیما که در سطح کالن دیده می

. کند ها در جهت مقابل آن فعالیت می پردازد و از سوي دیگر، با پخش بعضی برنامه ها به آموزش دینی می بسیار، در برخی برنامه

د، ولی در شون ساالن به دین محوري دعوت می هاي کارشناسی، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگ براي نمونه، در بعضی برنامه

ا و گفتارهاي نادرست، زمینه رشد بعضی مسائل شهوانی و ضد دینی ه هاي سینمایی، با گنجاندن صحنه مها یا فیل بعضی از سریال

هاي خارجی؛ برقراري رابطه بین پسر و دختر  اشاعه فرهنگ غربی در بعضی فیلم: هایی از این مسائل عبارتند از نمونه. شود فراهم می

شود؛ پوشش نامناسب و شهوت انگیز بعضی بازیگران و به ویژه  هاي طنز و مانند آن دیده می نجار در بعضی سریالکه به صورت ه

هاي  مسئوالن و عوامل رسانه دینی باید با توجه به فرهنگ غنی اسالم، خالقیت کافی، درك نیازهاي هر زمان و حل تعارض.بانوان

دکان و ه کوبیشتر اهمیت دهند تا بتوانند در مسیر تربیت دینی نسل امروز به ویژهاي مربوط  موجود، به کیفیت و کمیت برنامه

  ).همان(نوجوانان گام بردارند

  هاي رسانه گیري هویت دینی در برنامه راهکارهاي پرداختن به شکل

  )روال داستان، ماجراھای فرعی(ساختار در اماتیک . ١

  هاي داستان هویت دینی و شخصیت) الف

 دینی گیري هویت تربیت صحیح دینی موجب شکل هایی استفاده کرد که توان از شخصیت ار داستان میدر ساخت - یک

  .ستا شده آنهامطلوب در

  .توان کسانی را برگزید که محبوبیت و تعهد بیشتري دارند هاي فیلم می در انتخاب شخصیت - دو
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یابی به دین مداري در زندگی و  وان و سپس دستهاي دینی در کودك و نوج در روند داستان، بر نقش عمل به آموزه - سه

  .الگو شدن تاکید شود

هاي دینی در کودکی و نوجوانی و پس از آن روي  بین سقوط و انحطاط شخصیت داستان و رعایت نکردن آموزه - چهار

  .شود، ارتباط برقرار شود آوردن به کارهایی که موجب تنفر جامعه می

هاي خود را  جایی پایان پذیرد که شخصیت اصلی آرزو کند با بازگشت به گذشته اشتباه هاي منفی باید داستان فیلم - پنج

  .جبران کند و مسیر درستی را بپیماید

  هویت دینی و الگودهی درست) ب

  .دهی هویت دینی موفق بودند، معرفی شوند هاي آموزشی و دینی که در روند شکل ها و مکان افراد، خانواده - یک

  .اند، الگوبرداري شود راد بزرگی که در این راه به کمال دست یافتهاز زندگی اف - دو

استادان دانشگاه، پزشکان، کارمندان، بازاریان، : نشان دادن تربیت صحیح دینی در میان قشرهاي گوناگون اجتماعی مانند - سه

  ...نیروهاي مسلح، کشاورزان، جانبازان و

  .ي آموزشی موفق در این زمینهها ها و محیط تقدیر از افراد، خانواده - چهار

کنند یا مشکالتی  مشکالتی که والدین و مربیان تحمل می  براي نمونه،. اري در این زمینههاي سهل انگ نشان دادن آسیب - پنج

  .آید خیالی متولیان تربیت پدید می انگاري و بی شان تجربه خواهند کرد که از سهل هاي آینده زندگی که کودك و نوجوان در سال

  ارزش و اهمیت شکل گیري هویت دینی) ج

  .توجهی والدین و مربیان به رشد دینی کودك و نوجوان تقبیح شود در ساختار داستان و ماجراها، بی - یک

  .با ایجاد جرقه و تحول در افراد به این مهم پرداخته شود  درباره غفلت در زمینه تربیت دینی، - دو

  .هاي کودکی و نوجوانی براي رسیدن به هدف مورد نظر بیان شود ها، دالیل اهمیت دوره در داستان - سه

براي نمونه، شخصیت داستان تا هفت سالگی فرزندش، . هاي مربوط اشاره شود اي به اهمیت آموزه در هر سن و دوره - چهار

لی در کنار آن، مراقب است تا سازد، و هاي این دوره مشغول می کند و او را به فعالیت هاي گوناگونی تهیه می براي او اسباب بازي

ی نیز در کنار او نماز و دعا ازي نشود گاهتفاوت هستند هم ب از غذاهاي حرام استفاده نکند و با فرزندان افرادي که به مسائل دینی بی

با . دهد در پایان این دوره فقط بعضی ذکرها را به صورت تدریجی آموزش می. کوشد آموزش را آغاز نکند همچنین می. خواند می

در کنار آن نیز با . کند فرا رسیدن هفت سال دوم زندگی کودك آرام آرام آموزش دینی را همراه با لطافت خاصی آغاز می

  .سازد هاي خانوادگی و محیطی براي تربیت دینی را فراهم می انتخاب دوست و هم نشینی شایسته زمینه

آموزش و براي آشنایی بیشتر  ن به اهمیت تربیت دینی فرزند یا دانشدر ساختار داستان، شخصیت اصلی به دلیل پی برد - پنج

  .گردد هاي مرتبط می ها و کتاب هاي آن، به دنبال کارشناسان، کالس با ظرافت

  .کند داند و به شکل هماهنگ عمل می هویت دینی را وظیفه خود می دهی هنرمند فیلم، شکل - شش

هاي مربوط را فراموش کرده باشند  صی از رشد کودك و نوجوان و آموزهاگر پدر و مادر یا مربیان، مرحله خا - هفت

  .دیگران با یادآوري آن مسائل بر اهمیت آن تاکید کنند

هاي دینی عمل  به آموزه... کالس درس، خوابگاه، محل کار و در مسافرت، مهمانی، رفت و آمد در خیابان، سینما، - هشت

  .شود
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  انوادهتوجه به هویت دینی در کانون خ) د

: مانند(هاي مستقیم و غیر مستقیم حساسیت داشته باشند  گیري از روش والدین نسبت به رشد دینی فرزندان و بهره - یک

  )اش کنایه، تعریض، تعجب، تاسف، اشاره، تشویق و تنبیه با شرایط ویژه

  .هاي جوان توجه شود به مسائل تربیت دینی در زوج - دو

  .انواده اشاره شودبه تاثیر تعادل و سامان خ - سه

  .به تاثیر منفی شیر و غذاي حرام در آینده نوزاد توجه شود - چهار

گیري از مکانیسم پاداش، آنها را به  هاي مذهبی تشویق کنند و با بهره پدر و مادر، فرزندان را به شرکت در مراسم - پنج

  .تکرارآن عمل ترغیب سازند

  .کنند تشویق شوند یر مذهب و مسائل عبادي فعالیت میهایی که در مس فرزندان به عضویت در گروه - شش

  .هاي دینی استفاده شود هاي جذاب کالمی و غیر کالمی براي آموزش از روش - هفت

  .ها توجه ویژه شود به جشن تکلیف و تبیین آن در خانواده - هشت

داده است قدردانی شود تا به صورت  با برگزاري مراسم کوچک در کانون خانواده، از فرزندي که فعالیت دینی را انجام - نه

  .هاي آینده شود اي زیبا تداعی گردد و موجب تکرارآن عمل در سال خاطره

پدر . دهد هاي داستان، مادر در حال آشپزي یا خیاطی، مسائل دینی را به دختر کوچک خود آموزش می در بعضی زاویه - ده

البته . دهد  ن ماشین و مانند اینها، به پسر کوچک خود آموزش دینی میاي برقی یا شست هم در حال فعالیت ورزشی، تعمیر وسیله

  .ها باید در هفت سال دوم زندگی باشند بچه

هاي جذاب دیگر  اضطراب و نگرانی، از آموزش دینی پرهیز کنند و آن را به موقعیت والدین باید در حالت ناراحتی، - یازده

  .تغییر دهند

  .عضاي خانواده، کانونی صمیمی و عاطفی پدید آورندوالدین باید در میان ا - دوازده

  .والدین باید از تبعیض میان فرزندان بپرهیزند - سیزده

  .هاي دینی عمل کنند والدین باید خود به آموزه - چهارده

  جلوگیري هویت دینی از افتادن به مسیرهاي نادرست) ه

  .به تاثیر عمیق هویت دینی در زندگی افراد اشاره شود - یک

هاي دینی دوره کودکی و نوجوانی، از دچار  هاي تربیتی، باید به این موضوع اشاره شود که آموزه با توجه به ظرافت - دو

  .کند جلوگیري می... شدن به مسائل خطرناك مانند اعتیاد، دزدي و

  .کار پس از دیدار با کسی که با دین مانوس است متحول شدن بزه - سه

  .هویت دینی مناسبی ندارددوري گزیدن از فردي که  - چهار

  ).113،1385بخشنده،(اشندیافته بنترسیم چهره زشت و نامطلوب از افرادي که با تربیت دینی پرورش  - پنج

  ھا و رفتارھا در حال ایفای نقش دیالوگ. ٢

  ها و رفتارها توجه به لوازم هویت دینی در دیالوگ )الف
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  .دهند حالت مناسب، مسائل دینی را به فرزندان آموزش میوالدین مربیان با توجه به فراهم شدن محیط و  - یک

  .آورد گیرد و برخی از اجزاي نماز را به جا می کودك به همراه والدین خود وضو می - دو

  .آورد هاي دینی را به یاد می در لبه سقوط اخالقی و رفتاري، آموزه - سه

  ... .عمل دینی دیدم و وگوها اشاره شود که فالن کودك را در حال انجام در گفت - چهار

  .پرهیزد از اجبار در آموزش و یادگیري می - پنج

  .شود اي و غیره استفاده می هاي رایانه ها، برنامه نوار، تصویر، کتاب: از وسایل کمک آموزشی مانند - شش

با توجه به  براي نمونه، در آموزش نوجوان. هاي ویژه آن اشاره شود به تفاوت دوره کودکی و نوجوانی و آموزش - هفت

باید بکوشیم با ایجاد روش پرسش و پاسخ، به حل مشکالت این دوره پرداخته . اي عمل شود استقاللی که دارد به صورت توصیه

  .شود

ي ابر. شود آید، اشاره می هاي فردي پدید می هاي گوناگون که بر اساس تفاوت ها و رفتارها به روش در دیالوگ - هشت

کند که بر اساس  هاي خاصی که با او همخوان است، هویت دینی خود را تقویت می نی بر اساس ایدهنمونه، هر کودك یا نوجوا

  .هاي فردي شکل گرفته است تفاوت

  گیري هویت دینی آموزش مراحل شکل) ب

ارفانه این صفحه همراه با آهنگ مناسب و صحنه ع. کند  با تولد فرزند، پدر در گوش نوزاد، اذان و اقامه را زمزمه می - یک

  .شود نمایش داده می

  .شود پس از مشورت والدین و فامیل، نامی زیبا و دینی براي نوزاد انتخاب می - دو

هاي  توان از داستان در این باره می. اي غیر مستقیم به مسائل دینی اشاره شود در داستان شب براي کودکان به گونه - سه

  .بهره گرفت) ع(پیامبران و ائمه اطهار 

  .پردازند تا به صورت هماهنگ عمل کنند لدین با مربیان آموزشی، روحانی محله و فامیل به مشورت میوا - چهار

  ).114،1385بخشنده،(شود نی در چه دوره و سنی اجرا میبراي مخاطب روشن شود که هر آموزه دی - پنج

  طراحی صحنھ و لوکیشن

  )هاي بسته و باز محیط(طراحی صحنه ) الف

  .هاي جذاب و دیدنی استفاده شود ائل دینی، از صحنههنگام آموزش مس - یک

  .ها در کنار رودخانه، دریا، درخت، جنگل، کوه و غیره باشد بهتر است صحنه - دو

  .هاي جذاب و شاداب استفاده شود هاي مذهبی از جمله مسجد باید کوشید از مکان در معرفی مکان - سه

  .برد  بهره... ز اشعار، تصاویر، خطاطی وتوان ا به تناسب گفتار یا آموزش دینی، می - چهار

  .هاي عارفانه جذاب استفاده شود ها و آهنگ از طرح... هنگام تقلید کودك از نماز، دعا، تالوت قرآن و - پنج

  هاي صحنه ها و آسیب آفت) ب

  ابهام بیش از حد نمادها؛ - یک

  افراط و تفریط در استفاده از نمادها؛ - دو
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  هاي مذهبی؛ حنه با آموزشتناسب نداشتن طراحی ص - سه

  جذاب نبودن طراحی؛ - چهار

  ).115همان،(هاي روز جهان درباره موضوع از طرحاستفاده  - پنج

  نماآھنگ ھویت دینی. ۴

  نماآهنگ براي کودکان و نوجوانان) الف

  هاي دینی، هم گام با سطح شناختی مخاطب؛ آموزش ظرافت - یک

  ان و نوجوانان هستند؛استفاده از حضور افرادي که الگوي کودک - دو

  تناسب داشتن موسیقی با سلیقه مخاطبان این دوره؛ - سه

  هایی رسیده؛ گیري از شخصیت کودك و نوجوانی که در انجام مسائل دینی به مقام بهره - چهار

آشنا شدن  اند و پس از هاي دینی به مشکالت و موانعی برخورد کرده ه هایی که با انجام ندادن آموز نشان دادن شخصیت - پنج

  .یابند با هم سال مذهبی، از موانع و مشکالت رهایی می

ها به جاي پیام بازرگانی  هاي کودك و نوجوان در وقت مناسب؛ به این معنی که در بعضی فرصت پخش نماآهنگ - شش

  .هاي جذاب از قبیل طنزهاي شبکه سوم، از نماآهنگ کودك و نوجوان استفاده شود در میان برنامه

هاي دینی  پایان نماآهنگ، از بعضی هم ساالن بخواهند تا در چند ثانیه، نتیجه آن را بیان و دیگران را به آموزهدر  - هفت

  .سفارش کنند

  نماآهنگ با موضوع والدین و مربیان) ب

  .هاي محبوب استفاده شود ها هم باید از شخصیت در این نوع از نماآهنگ - یک

یابند که وي به  گذرند، تازه در دوره جوانی در می کی و نوجوانی فرزندشان میتوجه، از دوره کود والدینی که بی - دو

کنند روزي به دوره قبلی  شوند و آرزو می آن زمان از کردار خود پشیمان می. کارهاي خالف عرف، قانون و شرع رو آورده است

  .برگردند و جبران کنند

  .دگیري شخصیت اشاره شو به اهمیت نقش دوستان در شکل - سه

کنند و در مسائلی با آنها به مشورت  مربیان هم در نماآهنگ، هم گام با والدین به رفتار و اخالق شاگردان توجه می - چهار

  .پردازند می

  .هاي گوناگون تصویر هماهنگ باشد ها باید به صورت جذاب با قسمت آهنگ - پنج

  .رسیم شودگیري درست ت مشورت زن و مرد درباره تربیت فرزندان و نتیجه - شش

  .وجود رابطه عاطفی و صحیح میان والدین و اعضاي خانواده را باید نشان داد - هفت

  .توان ترسیم کرد هاي بعضی والدین و مربیان در تربیت دینی فرزندان را نیز می استفاده از تجربه - هشت

  .ار کندنماآهنگ در فرصت مناسب باید والدین و مربیان سهل انگار را از خواب غفلت بید - نه

  .هاي آرمانی باید استفاده شود از نماآهنگ - ده

  ها آفت بعضی نماآهنگ) ج
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  .ضعف تصویرگري، صداگذاري و نورپردازي در حدي که پیام اصلی ارائه نشود - یک

  .آمیز بودن بیش از حد که مخاطب آن را درك نکند  کنایه - دو

  .روابط ناسالم والدین با یکدیگر در حال آموزش - سه

شان هیچ تعهدي نسبت به موضوع ندارند و حتی گاهی بر خالف آن عمل  هایی که در زندگی استفاده از شخصیت - چهار

  .کنند می

  .نتیجه ماندن به پایان نرسیدن نماآهنگ و بی - پنج

  ).1385،117بخشنده،(اي که مالل آور باشد گونههنگ به به کارگیري زیاد نماآ - شش

  ھا و پیام مجری زیرنویس - ۵

  .ها و پیام مجري باید خالصه و پرمحتوا باشد زیرنویس) الف

  .براي نمونه به این نکته ها اشاره شود. هاي کوتاه و مهم درج شوند هاي جذاب، زیرنویس هنگام پخش فیلم و برنامه) ب

  .کودکان و نوجوانانی که اهل ایمان هستند، زندگی آرامی دارند - یک

  .دترن افراد با هویت دینی، درس خوان - دو

  ... .کنند و افراد مذهبی مشکالت زندگی را بهتر حل می - سه

  .پیام مجري پس از بیان مقدمه گفته شود) ج

  .شناسی در فرصت مناسب همراه باشد با مخاطب) د

، دوري از )ع(ز خداوند و محبت به پیامبر و ائمه اطهار مذهبی نظیر نماز، روزه، اطاعت اهاي گوناگون  توان در زمینه می) ه

  :مثل اینکه اشاره کند. هاي زیبایی استفاده کرد از پیام... هاي دینی، تالش براي باتقوا شدن و آمدهاي عمل به آموزه گناه، آثار و پی

  .کنند، خیلی دوست دارم شناسند و عمل می من، کودکان و نوجوانان را که اعمال دینی را می - یک

  .کنم من همیشه براي آنها دعا می - دو

هویت  به عنوان نمونه بازگو کند که افراد بی. آید، تبیین شود ن به وجود میتفاوتی نسبت به دی ی که در پی بیخطرهای) و

  .برند شان کمتر لذت می دینی، در مشکالت زندگی سرگردان هستند و از زندگی

  ).120همان،(شعار مربوط به موضوع استفاده شودبراي درك بهتر پیام مجري، از مثال، حکایت و ا) ز

  برنامھ کودک و نوجوان. ۶

  هاي آموزشی براي کودکان و نوجوانان برنامه) الف

مطالب باید در (هاي گوناگون و قابل درك براي مخاطب  تهیه متن براي مجري درباره رشد هویت دینی از زاویه - یک

  ).سطح شناختی کودکان و نوجوانان باشد و با زبان آنها بیان شود

  .ذاب براي آموزش مبانی دینیهاي ج معرفی کتاب - دو

ارزش : مانند. آمدهاي آموزش دینی بیان شود ذاب در این باره درج و پیهاي ج همراه گفتار مجري، زیرنویس - سه

  ... .رسیدن به آرامش، پیشرفت تحصیلی و ها، بخشیدن، دور کردن آسیب

  .آموزش همراه با داستان و حکایت ارائه شود - چهار
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  .شرکت کنند نان در بحث،کودکان و نوجوا - پنج

  .آموزش مبانی دینی در قالب کارتن، نمایش عروسکی، طنز و نماآهنگ - شش

  .استفاده کرد) ع(هاي انبیا و ائمه  توان از داستان می - هفت

  .نی و سرودهاي ویژه هر آموزه دینی براي کودك و نوجوانتولید هم خوا - هشت

  .هاي جذاب در این باره برگزاري مسابقه - نه

  .دادن مراسم تشویق از نونهاالنی که در این زمینه فعال هستندنشان  - هد

هاي مورد عالقه کودکان و نوجوانان پخش شود مانند آنچه درباره رعایت  هاي ویژه که در میان برنامه ساختن برنامه - یازده

  .شود قوانین راهنمایی و رانندگی براي آنها پخش می

  ودکان و نوجواناناي براي ک هاي مسابقه برنامه) ب

  .هاي دینی همراه با جایزه برگزار شود مسابقه نقاشی در زمینه آموزه - یک

  .براي دوره هاي سنی دختران و پسران جداگانه برگزار شود - دو

  .برگزار شود... اي، تلفنی و مسابقه به صورت گروهی، فردي، شفاهی، مکاتبه - سه

اخت نش: ها عبارتند از و نوجوانان سنخیت داشته باشد؛ بعضی از موضوعها باید با سطح شناختی کودکان  موضوع - چهار

  ... .خدا، برگزیدگان خدا، وظیفه بندگان خدا، کتاب آسمانی، روزه، نماز، وضو، دوري از گناه، محبت اهل بیت، محبت والدین و

روحیه بدهد تا  ایزي به دست نیاوردند،هاي ویژه به کسانی که اطالعات کافی ندارند یا جو مجري مسابقه باید با ظرافت - پنج

  ).122،1385بخشنده،(احساس شکست نکنند

  ھای خبری گزارش. ٧

  هاي خبري مربوط به وظایف مهم والدین و مربیان گزارش) الف

  .خبررسانی در مورد خطرهاي احتمالی اهمال کاري در تربیت دینی - یک

  .نخبررسانی درباره نوع وظایف تربیتی و زمان آغاز آ - دو

  .آمدهاي مثبت رشد هویت دینی توجه دادن به پی - سه

  .هاي فرهنگی، به اهمیت موضوع اشاره شود با بیان هدف اصلی تهاجم - چهار

  هاي خبري مربوط به معرفی افراد موفق یا شکست خورده در این زمینه گزارش) ب

اي دینی آشنا کرده و به هویت ه ود را با آموزهپشتکار، فرزند خمعرفی پدر و مادري که با همکاري مربیان و با صبر و  - یک

  .چگونگی و روش فعالیت آنها هم باید تبیین شود. اند دینی مطلوب فرزندشان دست یافته

به عنوان نمونه، . یاد کردن از کسانی که با سهل انگاري در این زمینه، مقدمات عذاب خود و فرزندشان را فراهم کردند - دو

  .برند یا فراري هستند ندانی که در زندان به سر مینشان دادن بعضی از فرز

اي  خبررسانی و معرفی مراکز آموزشی و فرهنگی که به خوبی از عهده آن برآمدند؛ مانند مساجدي که با برنامه - سه

  .اند هاي مذهبی مشغول کرده هماهنگ، کودکان و نوجوانان را به فعالیت

  ).123همان،(سازي براي آنجشن تکلیف و هنجار  خبررسانی درباره - چهار
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  ھای ورزشی برنامھ - ٨

  هاي ورزشی گفتارهاي مربوط به مجري در برنامه) الف

همان گونه که جسم ما به ورزش و فعالیت نیازمند است روح و روان ما نیز براي تقویت شدن به : گوید مجري می - یک

موزش نیازهاي روحی فرزندان بپردازند و به آ هاي بدنی، مانند ورزش در این گونه مسائل والدین و مربیان باید. هایی نیاز دارد فعالیت

  .دینی را به طور مطلوب آموزش دهندهاي  آموزه

  .ها، آنها را به توانایی روحی هم گام با توانایی جسمی تشویق کند مجري باید در میان برنامه - دو

  .مسائل دینی می پردازد کاري یاد کرد که در کنار ورزش، به توان از نوجوان ورزش می - سه

  هاي مربوط به ورزش ها و مصاحبه گزارش) ب

  .به انجام وظایف دینی بعضی ورزش کاران توجه شود - یک

  .گزارش درباره بعضی از ورزش کارانی که به هویت دینی فرزندان خود توجه دارند - دو

  .و گو با ورزش کاران و فرزند آنها در این زمینه گفت - سه

  .باره تاثیر دین در ورزش و به طور کلی در زندگی آنهاپرسش در - چهار

  .تهیه تصاویري که بیانگر پرداختن نوجوانان ورزش کار به مسائل دینی است - پنج

  ).124،1385بخشنده،(ن خود هستندتهیه تصاویري که ورزش کاران در حال آموزش دادن مسائل دینی به فرزندا - شش

  مستندسازی - ٩

  .هاي موفق ی بعضی خانوادهوضعیت تربیت دین) الف

  .برند و بررسی علل و عوامل آن کاري که در زندان به سر می هزوضعیت کودکان و نوجوانان ب) ب

  .برند و بررسی علل و عوامل آن ها به سر می وضعیت کودکان و نوجوانانی که با فرار از خانه، در خیابان) ج

  .خورده هاي موفق و شکست ههاي ویژه بعضی خانواد مستندسازي درباره خاطره) د

  .اند مستندسازي الگوي زندگی بعضی بزرگان که در زندگی خود به این مهم توجه کرده) ه

  .هاي بیگانگان که با تهاجم فرهنگی، در پی دور کردن والدین و مربیان از تربیتی دینی هستند مستندسازي فعالیت) و

  .موضوعمستندسازي درباره بعضی مسائل تاریخ مرتبط با ) ز

  .شود هاي دینی می مستندسازي درباره علل و عواملی که سبب دور شدن کودکان و نوجوانان از عمل به آموزه) ح

  .هاي دینی مستندسازي درباره علل و عوامل گرایش کودکان و نوجوانان به آموزه) ط

  ).همان(هاي ناسالم وانان از دام انسانماجراهاي نجات کودکان و نوج) ي

  ينتیجه گیر

توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی  زا در نسل جوان می با ارزیابی و تحلیل عوامل و عناصر آسیب

شود لذا اگر افرادي در آغاز دوران کودکی و در ادامه، در سالهاي  هویتی آنان می در سالهاي کودکی و نوجوانی زمینه ساز بی

ند و متولیان امور تربیتی مانند خانواده و مدرسه نیز نسبت به شکوفایی هویت دینی آنان نبهره بما بیهاي دینی  نوجوانی از آموزه

بحران هویت که امروزه گریبانگیر انسان غربی و متاسفانه  .توجه باشند تصور صحیحی از هویت دینی بدست نخواهند آورد بی
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اي با هویت  باشدبراي رسیدن به دوره رفتن هویت دینی در آنان میبخشی از جوانان کشور خودمان شده است نیز در اثر شکل نگ

زا را شناسایی و مرتفع کرد و نقاط قوت را تقویت و گسترش  دینی نهادینه شده در افراد جامعه باید به صورت مداوم نقاط آسیب

در شکل گیري،تقویت و تضعیف که در این مقاله سعی گردید تا ضمن معرفی مهمترین شاخصه هاي هویت دینی،عوامل موثر داد

آن مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه به محورهایی که به نظر می رسد باید مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان رسانه قرار 

د تاکید آنها را در برنامه هاي رسانه خصوصا تلویزیون مد نظر قرار داد مورگیرد اشاره گردید و در پایان راهکارهایی که می توان 

الب ساخت وظیفه بس سنگین دارند تا در ق... ها، خطباي دینی و براي رسیدن به این دوره نهادهاي خانواده، مدرسه، رسانه .واقع شد

به تبیین ابعاد و زوایاي مختلف ... و متناسب با سنین مختلف هاي متنوع فرهنگی هاي مذهبی و دینی، برنامه ها، سخنرانی ها، سریال فیلم

در این میان به نظر می رسد نقش رسانه بسیار حائز اهمیت .دینی و بیان مزایا و فواید و پیامدهاي ناشی از هویت دینی بپردازند هویت

پیش پاافتاده و مبتذل سرگرم کنند و آنها را از فرهنگ و هویت بومی رسانه ها همچنان که می توانند مخاطبین خود را به امور .است

... ی متنفر کنند،این قدرت را نیز دارند که با برنامه ریزي و سیاستگذاري صحیح در قالب فیلمها،سریالهاوو دینی خود جدا و حت

  .نقش بسزایی در تبیین و نهادینه کردن هویت دینی در نسل حاضر و نسلهاي آینده داشته باشند
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