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Abstract
The present study was conducted to
examine the effects of psychological
analysis of the movies with religious
themes on university students' level
of religiosity. The study utilized a

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل
روانشناختی فیلمهای برگزیده با مضامین دینی بر
 این.دینداری دانشجویان انجام گرفته است
پژوهش از نوع طرحهای شبهآزمایشی با طرح
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پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعۀ
آماری پژوهش ،دانشجویان دانشگاههای تهران

بودهاند که  40نفر از این دانشجویان بهشیوۀ نمونه-
گیری دردسترس انتخاب شدند و به شیوۀ تصادفی
آزمایش به مدت  11جلسه در کارگاههای تحلیل
روانشناختی فیلمهای با مضامین دینی شرکت
کردند ،درحالیکه گروه گواه هیچ مداخلهای
دریافت نکرد .برای جمعآوری دادهها از نسخه
کوتاه مقیاس دینداری استفاده گردید .یافتهها:
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که میانگین
مؤلفههای دینداری بهویژه مؤلفۀ عواطف دینی در
گروه آزمایش افزایش یافته است ،اگرچه این
افزایش به لحاظ آماری معنادار نبوده است.

بنابراین ،میتوان گفت با تحلیل روانشناختی فیلم-
های با مضامین دینی ،امکان افزایش برخی از
مؤلفههای دینداری امکانپذیر میباشد .فیلمها با
شیوۀ روایتگونهای که دارند از الیههای مقاومت
مخاطبان عبور میکنند و احتماالً در ارتقای سطح
دینداری افراد اثرگذار باشند.

Keywords: psychological critique,
cinema, religiosity, movie analysis

کلیدواژهها :نقد روانشناختی؛ سینما؛ دینباوری؛
تحلیل فیلم

مقدمه
باورهای دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر با او همراه بودهاند و در هیچ دوره و زمانی

بشر بدون اعتقادات دینی نبوده است .دین از طریق برقراری یک نظم اخالقی ،تدارک فرصت-
هایی برای بهدستآوردن شایستگیهای یاد گرفتهشده و تهیه قوانین اجتماعی نقشی مؤثر در
بروز یا پیشگیری از مشکالت اجتماعی و اخالقی ،سالمت جسمانی و حتی مسائل بهداشت
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در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .گروه

quasi-experimental design with
pretest-posttest and control group.
The
population
included all
university students in Tehran. Using
convenience sampling, the sample
(n=40) was selected and randomly
assigned
into
two
groups
(experimental and control). The
experimental
group
members
participated in 11 sessions. The
sessions included watching and
analyzing movies with religious
themes. The control group received
no intervention. Religiosity Scale for
Students was used for collecting
date. Results indicated that the mean
scores of religiosity components
especially religious affects have
increased in experimental group
although this effect has not been
significant. It may be safe to say that
showing and analyzing movies with
religious themes may enhance some
of religiosity components. The
narrative structures of movies may
affect people's religiosity.
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روانی دارد (برگ ،مایر و میلر2011 ،1؛ یانکر و دهان .)2012 ،2نتایج پژوهش خدایاریفرد،
شهابی و اکبری زردخانه ( )1386نشان میدهد که مذهب بهواسطۀ نقش مقابلهای در برابر
فشارهای روانی میتواند وابستگی و یا سوءمصرف مواد را پیشگیری کند .پژوهشهای بسیاری
کرال1988 ،3؛ بیکر و گورساچ .)1982 ،4شرمن ،دوآرته و وردلی )2011( 5نشان دادند دینداری
با سالمت روانی پیوند دارد و مشکالت رفتاری همچون مصرف الکل ،سوءمصرف مواد ،بیقیدی
جنسی و بارداری نوجوانان را کاهش میدهد .نتایج تحقیق کوئوینگ و الرسن )2001( 6نیز
حاکی از آن است که عقاید و اعمال دینی به هیجانات مثبت مانند رضایت از زندگی و بهزیستی
منجر میشوند .بنابراین ،ضرورت دین و جایگاه آن در ابعاد گوناگون زندگی انسان محرز میباشد
و اهمیت و ضرورت روزافزون پژوهش در حیطه دین و دینداری را روشنتر میکند (اسپیلکا،
هود ،هانسبرگر 7و گورساچ .)2003 ،از سوی دیگر ،نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از کاهش
میزان دینداری بین اعضای جامعه میباشد (ملکی ،شاملی و شکراللهی1390 ،؛ بهار و رحمانی،
 .)1391همچنین نتایج پژوهش خدایاریفرد و همکاران ( )1392حاکی از آن است هر سه مؤلفه
باور ،عواطف و رفتار دینی طی سالهای  1384تا  1392سیر نزولی داشته است .بنابراین،
ضرورت تربیت دینی در جامعه بیشازپیش آشکار میشود.
تربیت دینی فرآیندی است که ضمن آن تالش میشود تا با بهرهگیری از آموزههای دینی،
زمینهای فراهم شود تا متربّی در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و دینی گام بردارد
(ماهروزاده .)1385 ،با توجه به نتایج مطالعات و پژوهشها در دهههای اخیر که اثربخشی ناکافی
آموزشهای مستقیم در تربیت دینی را نشان میدهد و نیز با توجه به ضرورت دینداری و وضعیت
آن در جامعه ،متخصصان تعلیموتربیت و نیز نهادها و سازمانهای مرتبط در پی روشهای
غیرمستقیم و بهرهگیری از سایر حوزهها بهمنظور گسترش معنویت و افزایش میزان دینداری در
سطح جامعه میباشند (صابری و سعیدی رضوانی.)1391 ،
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نیز رابطهای مستقیم بین مذهب و سالمت بدنی و روانی را نشان دادهاند (کونینگ ،موربرگ و
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در این میان ،یکی از حوزههایی که میتواند بستر مناسبی برای انتقال ارزشها و هنجارها به
آحاد جامعه را فراهم کند ،رسانه است (گیدنز .)1390 ،1در عصر ارتباطات ،وسایل ارتباطجمعی
دارای بیشترین تأثیر فرهنگی هستند و از آنجاییکه رسانههای جمعی اغلب عرصه پیشرفتهای
هنجارها هستند ،در پیدایی عادات تازه ،تکوین فرهنگی جهان ،تغییر در رفتار و خلقوخوی
انسان ،سهمی شگرف بر عهده دارند (مک کوایل .)1388 ،2برای نمونه نتایج پژوهش کمپبل و
کنلی )2015( 3حاکی از آن بود که دنیای مجازی ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی و تلفنهای همراه
از ظرفیت باالیی برای انتقال مفاهیم تربیت دینی برخوردار میباشند و در رفتارها و گرایشات و
عواطف دینی اثر دارد .همچنین مونی و تیمینز )2007( 4در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
استفاده از هنر و بهویژه هنرهای تصویری و بصری در تربیت دینی دانشجویان میتواند موجب
درک و شفافیت بهتر معنویت توسط آنها شوند.
امروزه رسانههای عامهپسند همچون فیلمهای سینمایی ،از وجوه اصلی زندگی روزمره در
مدرنیته اخیر به شمار میآیند که نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان
پیرامونیشان دارند (بنت .)1393 ،5در انواع گوناگون رسانه ،سینما اولین وسیله ارتباطی است که
با جان بخشیدن به تصاویر ،ویژگی اساسی خود را از سایر رسانهها متمایز ساخته است .استفاده
از فرآوردههای این هنر-صنعت ،مستلزم مقدمات و شرایط خاصی چون تحصیالت نمیباشد.
همچنین از آنجایی که این رسانه ،تصویر و صوت را در هم میآمیزد و از صنعت و هنر مایه
میگیرد ،تأثیرش در اذهان و نفوس بسیار شدید است .به اعتقاد ولتز ،)2005( 6فرد در هنگام
تماشای فیلم با یافتن ویژگیهای مشترک خود با شخصیت داستان و همدلی با او به بینش عمیقی
در مورد خود دست مییابد .در روانشناسی نیز نتایج پژوهشهای یازیکی ،یولوس ،سلویتوپ،
یازیکی و آیدین )2013( 7نشان داد که فیلمها ابزاری قوی و مهم برای استفاده مثبت و مولد در
درمان و آموزش هستند .آنها در پژوهش خود دریافتند که تماشای فیلم ،بیماران را به صحبت
1

. Giddens
2. Mc Quail
3. Campbell & Connelly
4. Mooney & Timmins
5. Bennett
6
. Woltz
7
. Yazici, Ulus, Selvitop, Yazici, & Aydin

Downloaded from frooyesh.ir at 14:33 +0430 on Tuesday April 30th 2019

فرهنگی (هم از لحاظ هنری و هم اشکال نمادین) و نیز گسترش آداب ،منشها ،سبک زندگی و
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در مورد باورها ،افکار و احساسات خود و بحث همزمان درباره شخصیتها و داستان فیلم تشویق
کرد .اینکار آنها را به جای ماندن در اتاق برای فعالیت کردن باانگیزه کرده است .دراینمیان،
برخی از صاحبنظران بر جایگاه و نقش فرهنگی سینما تأکید کرده و بر این باورند که سینما به
تقریباً میتوان گفت تأثیر سینما بر سبک زندگی و نیز دینداری بشر آشکار و مبرهن است.
سیییینما حتی توانایی آن را دارد که یک مذهب و نوعی جدید از زندگی دینی را اشیییاعه دهد
(جوادی یگانه و آقاسی .)1391 ،برای نمونه میتوان تجمع چند هزار نفری مسیحیان پروتستان
را مثال زد که با شیییعار « ما باید هالیوود را عوض کنیم نه اینکه هالیوود ما را تغییر دهد» ،از
نمایش فیلمهای هالیوودی جلوگیری میکردند؛ که این مورد مبیّن اثرگذاری سیییینما بر زندگی
دینی افراد است .از اینروی ،در سینمای روز جهان ،آشکار ساختن و انتقال یک اندیشۀ واال و
مهمتر از نمایش اشیییای مشییابه زندگی ،اهمیت روزافزون یافته اسییت (کازنو .)1381 ،1در این
مسییییر ،اسیییتفاده از ظرفیتهای سیییینما و توجه به حوزههای گوناگون آن بهخصیییوُ بعد
روانشناختی ،احتماالً بتواند به میزان اثرگذاری نمایش فیلمهای سینمایی بیافزاید .این توانمندی
و ظرفیت ک شف شده در سینما باعث شد تا صاحبنظران و اندی شمندان عر صههای مختلف
فکری و فرهنگی بهویژه صییاحبنظران دینی ،درصییدد کشییف و اسییتفاده از این ابزار نوین و
قدرتمند در ج هت تربیت دینی برآیند (سیییالک و فرید .)1377 ،برای نمونه رامش و دانی

2

( )2014در مطالعهای ن شان دادهاند که ا ستفاده از فیلمهای سینمایی میتواند به عمق بخ شیدن
مفاهیم معنوی کمک کند ،اما اثربخ شی این مداخالت را به صورت نظاممند مورد برر سی قرار
ندادند .از سیییوی دیگر هدف پژوهش مذکور ارتقای معنویت افراد بوده اسیییت در حالی که
محمدی ( )1390معتقد است معنویت با دینداری متفاوت است .معنویت نگرشی به عالم و آدم
ا ست که به ان سان ،آرامش ،شادی و امید میدهد؛ درحالیکه دینداری یعنی دا شتن اهتمام دینی
بهنحوی که نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متأثر می سازد .بنابراین ،محدودیت مهمی که در
حوزۀ تربیت دینی جامعه به چشییم میخورد ،آن اسییت که تاکنون پژوهش جامعی به بررسییی
اثربخشی تحلیل روان شناختی فیلمهای با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان نپرداخته است.
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اشاعه اندیشهها کمک شایانی میکند (معتمدنژاد.)1385 ،
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از اینروی ،هدف پژوهش حا ضر برر سی اثربخ شی تحلیل روان شناختی فیلمهای سینمایی با
مضامین دینی بر میزان دینداری دانشجویان میباشد.

روش
طرحهای نیمهآزمایشی 1از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه است.
جامعۀ آماری ،نمونه و نمونهگیری
در پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاههای شهر تهران بهعنوان جامعۀ هدف در نظر گرفته
شدند .نمونۀ مورد مطالعه شامل  40نفر از این جامعه بود که با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه  20نفره آزمایش و کنترل گمارده شدهاند.
ابزار پژوهش
نسخۀ کوتاهمقیاس دینداری -فرم دانشجویی :این مقیاس توسط خدایاریفرد و همکاران
( )1393ساخته شده است .این نسخه  40آیتم دارد و پاسخدهی به آیتمهای آن در طیف لیکرت
ششدرجهای ( = 0هرگز تا  = 5همیشه) صورت میگیرد .نتایج حاصل از تحلیل آیتم و سپس
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد مقیاس دارای ساختار عاملی سهمؤلفهای باور ،عواطف
و رفتار دینی است .ضرایب اعتبار 2مؤلفههای آن  0/92برای باور دینی 0/81 ،برای عواطف دینی،
 0/91برای رفتار دینی و  0/91برای کل مقیاس گزارش شده است .شایانذکر است که در این
نسخه پنج آیتم وانمود اجتماعی و میزان صحت و دقت پاسخهای ارائهشده به آیتمها را نشان
میدهد.
روش اجرا
برای جذب افراد بهمنظور شرکت در پژوهش ،اطالعرسانی از طریق اینترنت و بروشورهای
پخششده انجام پذیرفت و سپس ثبتنام از این افراد از طریق آنالین ،حضوری و تلفنی به عمل
آمد .پس از ثبتنام ،از افراد داوطلب دعوت به عمل آمد و در جلسهای ،ابزارهای پژوهش را
تکمیل کردند .پس از این جلسه ،اعضای گروه نمونه در یازده جلسۀ کارگاه تحلیل روانشناختی
فیلمهای با مضامین دینی (نمایش و تحلیل روانشناختی فیلم) شرکت کردند .پس از پایان اجرای

. quasi -experimental
. reliability

1
2
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جلسات کارگاه ،دادههای مرحله پسآزمون جمعآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
کوواریانس چندمتغیری 1انجام شد .محتوای جلسات کارگاه به شرح جدول  1است.
جدول  .1عناوین ،اهداف و محتوا جلسات کارگاه ارزشهای دینی در تحلیل روانشناختی
عنوان

ردیف
روانشناسی فیلم

فیلم رنگ خدا

2

خیلی نزدیک

فیلم خیلی دور

تولد یک پروانه

فیلم

3

معنا در فیلم

1

جلسه

هدف جلسه

روش اجرا

تکالیف کارگاه

آشنایی با کاربردهای

 -استفاده از کلیپ

مشاهده فیلمهای تعیینشده در کارگاه و

روانشناختی فیلم

برای ارائه موضوع

تأمل روی آثار روانشناختی آنها،

نقش روانشناختی

 -ارائه تکنیکهای

الیههای گوناگون آن و کاربردهای آن

فیلم

روانشناختی فیلم

برای جلسات بعد

دستیابی به الیههای

مرور فیلم همراه

درونی فیلم در حوزه

با تحلیل

معنا با استفاده از

روانشناختی

کاربردهای

مؤلفههای

روانشناختی فیلم

موردنظر

نقش روانشناختی
فیلم در تحلیل دعا و
نیایش

مرور فیلم همراه
با تحلیل آن

مشاهده فیلمهای تعیینشده همراه با
تحریر گزارش کتبی در رابطه با آثار
معناشناختی و روانشناختی فیلم مذکور
در زندگی روزانه و حل یا مدیریت یک
مسئله بر مبنای آن در زندگی فردی و
اجتماعی
انجام یک شبیهسازی در ارتباط با نقش
روانشناختی دعا در فیلم موردنظر و آثار
کاربردی آن

مرور فیلم همراه

4

نقش روانشناختی
فیلم در تحلیل
شخصیت و
مؤلفههای آن

با تحلیل
تکنیکها و

بحث و گفتگو پیرامون کاربردهای

کاربردهای

روانشناختی فیلم در حوزه شخصیت و

روانشناختی فیلم

معنا

در حوزه
شخصیت

)1. Multivariable Analysis of Covariance (MANCOVA
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عنوان

ردیف

جلسه

هدف جلسه

روش اجرا

تکالیف کارگاه

تحلیل روانشناختی
طال و مس

فیلم

6

زیر نور ماه

بررسی ابعاد فیلم

است

چراغی روشن

فیلم اینجا

8

بوسیدن روی ماه

فیلم

9

خدا میآید

فیلم

10

قدمگاه

فیلم

روانشناختی فیلم به

با بحث ،گفتگو

زندگی ،معنا و

و تحلیل

ارائه نمونههای فردی و اجتماعی

انسان
تحلیل روانشناختی
فیلم با تمرکز بر

مرور فیلم همراه

تحلیل روانشناختی فیلم موردنظر با

روی رابطه میان

با تحلیل

استفاده از مستندات مذهبی ،روایات و

اندیشه ،احساس،

روانشناختی

آیات

هیجان و رفتار

7

تحلیل روانشناختی

مرور فیلم همراه

فیلم با تکیه بر مفهوم

با تحلیل

ظرفیتهای انسان

روانشناختی

تحلیل روانشناختی
فیلم با تکیه بر
موضوع فشارهای
روحی در زندگی

مرور فیلم همراه
با تحلیل
روانشناختی

ذکر موارد مشابه و جستجوی کاربردهای
معناشناختی در حوزه فیلم موردنظر

کاوش و گفتگو پیرامون کاربرد مفاهیم
دینی در برخورد با فشارها و استرسها

تحلیل روانشناختی

مرور فیلم همراه

یافتن مضامین دینی که همافزایی عاطفی

فیلم با تکیه بر عنصر

با تحلیل

انسان را تقویت میکند و تحلیل

اتصالهای هیجانی

روانشناختی

روانشناختی مؤلفههای آن

تحلیل روانشناختی
فیلم با تکیه بر عنصر
امید

مرور بر فیلم
همراه با تحلیل
روانشناختی امید
و امیدواری

آفرینش گفتگو میان نگاه امیدوار و منتظر
یاس محور و بحث پیرامون
درونمایههای روانشناختی آن
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5

فیلم همراه با نگاه

مرور فیلم همراه

بررسی ابعاد
روانشناختی زندگی و معنا در فیلم با
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عنوان

ردیف

جلسه
فیلم خانهای روی آب
ارزیابی

جمعبندی و

12

تحلیل روانشناختی

مرور فیلم همراه

فیلم با تکیه بر عنصر

با تحلیل

وجدان دینی و نقش

روانشناختی منظر

باورهای دینی در

دینی و

رفتار

کاربردهای آن

جمعآوری دادههای

 -بحث گروهی

مربوط به ارزیابی
اثربخشی کارگاه

ارائه نمونههای مشابه بر اساس مفاهیم و
مضامین دینی

 پرسش و پاسخو انجام پسآزمون

یافتهها
نتایج حاصل از تحلیل دادهها در جدول  2نشان میدهد در گروه آزمایش میانگین بیشتر
مؤلفههای دینداری افزایش یافته است .همچنین در بین مؤلفههای دینداری مؤلفۀ عواطف دینی
بیشترین تغییر را نشان میدهد .تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مطالعۀ اثربخشی مداخله و
آزمون وجود یا نبود تفاوت معنادار آماری در بین میانگینهای مؤلفههای دینداری نشان داد که
نیمرخ میانگینهای دینداری دو گروه آزمایش و گواه در مرحلۀ پسآزمون و پس از حذف اثر
پیشآزمون تفاوت معناداری باهم ندارند ( 2η= 0/02و  p > 0/05و ( 33و  df = )3و F= 0/27

و  .)W=0/97این یافته بدین معناست که شرکت در مداخله با وجود اینکه افزایش نمرات
زیرمقیاسها و نیز نمرۀ کل دینداری گروه آزمایش را در پیداشت ،اما نتوانسته است نیمرخ
دینداری دو گروه را از هم تغییر دهد .اندازۀ اثر مربوط به تغییرات نیمرخها بر اساس الگوی
کوهن ( )1988در دامنۀ بسیار ضعیف قابلطبقهبندی است.
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هدف جلسه

روش اجرا

تکالیف کارگاه
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جدول  .2یافتههای توصیفی مؤلفهها و نمرۀ کل دینداری در گروه ارزشهای دینی در چارچوب
تحلیل روانشناسی فیلم
زیرمقیاس

گروه

باور دینی
گواه

آزمایش
رفتار دینی
گواه

آزمایش
عواطف دینی
گواه

آزمایش
نمرۀ کل دینداری
گواه

پیشآزمون

49/35

7/29

پسآزمون

50/15

6/33

پیشآزمون

48/41

9/79

پسآزمون

49/15

7/72

پیشآزمون

42

10/01

پسآزمون

42/55

10/17

پیشآزمون

38/45

11/32

پسآزمون

38/95

11/20

پیشآزمون

47/40

5/13

پسآزمون

48/45

4/62

پیشآزمون

45/50

8/10

پسآزمون

45/98

8/89

پیشآزمون

138/75

18/44

پسآزمون

141/15

17/29

پیشآزمون

132/36

27/22

پسآزمون

134/08

26

بررسی نتایج آزمون اثر درونآزمودنیها هم نشان داد که هیچیک از مؤلفههای دینداری در
بین این دو گروه تفاوت معناداری در سطح  p < 0/05ندارند (جدول  .)3اندازۀ اثر میزان تغییرات
مؤلفهها نیز در دامنۀ بسیار ضعیف قرار میگیرند.

Downloaded from frooyesh.ir at 14:33 +0430 on Tuesday April 30th 2019

آزمایش

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد
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جدول  .3خالصۀ یافتههای آزمون اثر بینآزمودنی میانگین خردهمقیاسهای فرم کوتاه مقیاس
سنجش دینداری
مجذورات

آزادی

F

معناداری

سهمی

باور دینی

3/35

1

0/19

0/67

0/005

رفتار دینی

1/88

1

0/13

0/72

0/004

عاطفۀ دینی

0/06

1

0/004

0/95

0/0001

مؤلفه

در ادامه تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای مقایسۀ میانگین نمرۀ کلی دینداری در بین دو
گروه نشان داد میانگین نمرۀ کل دینداری دو گروه تفاوت معنادار آماری باهم ندارد (η= 0/01

2

و  p > 0/05و  df = 1و  F= 0/29و  .)SS= 21/07این یافته به معنای آن است که اگرچه
نمرات گروه آزمایش با افزایش روبرو بوده است اما از لحاظ آماری تفاوت معناداری با تغییرات
گروه گواه نشان نمیدهد و اندازۀ اثر این تغییرات نیز در طبقۀ متوسط قابلطبقهبندی است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حا ضر ،برر سی اثربخ شی تحلیل روان شناختی فیلمهای سینمایی با م ضامین
دینی بر دینداری دان شجویان بوده ا ست .نتایج ن شان داده ا ست که مؤلفههای دینداری به ویژه
مولفۀ عواطف دینی در اثر آموزش افزایش یافته اسیییت؛ این یافته با نتایج پژوهشهای کمپبل و
کنلی ( ،)2015رامش و دانی ( )2014و مونی و تیمینز ( )2007هم سو میبا شد؛ هرچند افزایش
موردنظر در مولفههای دینداری ،به سیییطح معناداری نرسییییده اسیییت .دالیل عدم معناداری را
میتوان به سه عامل کلی تق سیم کرد؛ عامل نخ ست عدم معناداری به نو و بدیع بودن این شیوه
در حوزۀ تربیت دینی بازمیگردد .اسیییتفاده از رسیییانه ها و بهطور ویژه فیلم در جهت افزایش
دینداری افراد برای نخ ستین بار در ک شور مورد ا ستفاده قرار گرفت؛ از اینرو ،شاید نتواند در
ابتدای راه اثرات مثبت محسوسی از خود بهجای بگذارد ،اما میتواند در آیندهای نزدیک به یکی
از ابزارهای اصیییلی در حوزۀ تربیت دینی جامعه تبدیل شیییود .عامل دوم به فیلم های نمایش
دادهشیییده و محدودیتهای موجود در این زمینه باز میگردد .شیییاید اگر در انتخاب فیلمهای
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درجات
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سینمایی دقت بیشتری صورت میگرفت و پژوهشگران از نمایش فیلمهای تأثیرگذار در سینمای
جهان معذور نبودهاند ،میزان اثرگذاری با افزایش معناداری روبرو می شده ا ست .عامل سوم نیز
به شییرایط محیطی نامطلوب مکان برگزاری کارگاه مربوط بوده اسییت؛ از آنجایی که جلسییات
یادگیری دانشییجویان تأثیر منفی داشییته اسییت .همچنین کیفیت نامناسییب ابزارهای نمایش فیلم
موجب اتالف وقت در غالب جلسات کارگاه میشده است.
در جهان معا صر ،ر سانههای عامهپ سند و و سایل ارتباط جمعی همچون سینما از وجوه
ا صلی زندگی روزمره در مدرنیته به شمار میروند .هرچند سینما در مقابل فرهنگ و هنر ایران
سابقۀ چندانی ندارد ،اما با قابلیتهایی که در بازنمایی واقعیتها داشته است ،نه تنها جای خود
را در فرهنگ و تمدن معاصر ایران باز کرده است ،بلکه نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای
افراد دربارۀ جهان پیرامونیشان دارد .معززینیا ( )1388بر این باور است که سینما پیش از آنکه
صییینعت یا هنر باشییید ،فرهنگ اسیییت که میتوان از آن در جهت غنای فرهنگ جامعه و انواع
مؤلفههای آن (دین اسالم ،تنوع قومی ،معماری و هنر ایرانی ،زبان ایرانی و  )...بهره برد.
در تبیین یاف تۀ پژوهش مبنی بر افزایش میزان مؤل فه های دی نداری میتوان گ فت فیلم با
شیوۀ روایتگونهای که دارد ،میتواند از الیههای مقاومت مخاطبان عبور کرده و مفهوم موردنظر
خود را به آنها القاء کند .خدایاریفرد و همکاران ( )1394معتقدند که فیلم های با مضیییامین
مذهبی ،نوعی روایت و قصییه هسییتند .روایت قصییههای اخالقی و عرفانی ،در ارتقای سییطح
دینداری افراد میتوانند اثرگذار باشند .قصهگویی در ادوار گوناگون همواره مورد عالقه و توجه
انسانها بوده و برای بشر از جذابیت ویژهای برخوردار است .در قرآن کریم نیز با توجه به اقبال
ان سانها به ق صه ،ب سیاری از مباحث ظریف اعتقادی ،اخالقی و اجتماعی در قالب دا ستانهایی
دلن شین ارائه شده ا ست و خداوند از این طریق در جهت تربیت و ا صالح رفتارهای ان سان گام
برداشته است؛ برای نمونه میتوان به داستان هابیل و قابیل و اصحاب کهف در قرآن کریم اشاره
کرد (مائده 27 :و کهف .)9 :به همین جهت ،قصیییهها یکی از روشهای مهم اصیییالح رفتار به
شمار میروند که میتوان از آنها برای تربیت دینی افراد بهره برد .بنابراین ،از آنجایی که فیلمها
یکی از گونههای روایت و قصییه میباشییند ،میتوان از فیلمها نیز بهعنوان قصییهای بصییری در
جهت افزایش دینداری افراد بهره جست.
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یکی دیگر از دالیل تأثیرگذاری فیلم را میتوان با نظریۀ یادگیری مشاهدهای بندورا 1تبیین
کرد؛ در نظریۀ یادگیری مشاهدهای ،اگر الگوها برای رفتاری تقویت شوند ،این تقویت از طریق
تقویت جان شینی ،احتمال وقوع همان رفتار را در م شاهدهکننده باال میبرد (هرگنهان و ال سون،2
مشیییاهده هسیییتند .بندورا نیز عمدۀ پژوهشهای خود را با نمایش فیلم و بررسیییی اثر فیلم بر
انسییانها ،بهویژه کودکان و نوجوانان ،انجام داده اسییت (مرتضییوی قمی و منادی .)1388 ،از
آنجایی که انسان در فیلم درگیر همذاتپنداری با شخصیتهای اصلی فیلم میشود ،مشروط به
آنکه الگو برای بیننده جذاب باشیید ،یادگیری مشییاهدهای بسیییار سییریع رخ میدهد .در همین
را ستا ،اگر فیلمهای با م ضامین دینی از نظر فرم و محتوا سطح باالیی دا شته با شند و قهرمانان
داسیییتان بهصیییورت جذابی ارائه شیییوند و در فیلم مورد تقویت قرار گیرند ،این فرایند چنان
تماشییاگران را به داسییتان فیلم جذب میکند که گویا خود آنها مورد تقویت قرار گرفتند؛ لذا
مخاطب بهصیییورت ناخودآگاه در پی یادگیری خصیییوصییییات مطلوب قهرمان دینی داسیییتان
برمیآید.
در بررسی بیشتر یافتههای مطالعه مشخص شد که مولفۀ عواطف دینی بیش از مولفههای
باور و رفتار دینی تأثیر پذیرفته اسیییت؛ در تببین این یافته میتوان گفت از آنجایی که در غالب
فیلمهای نمایش داده شدۀ این پژوهش ،ویژگی احساسی داستان مقدم بر دیگر الیهها بوده است
و فیلمها سعی داشتهاند با برانگیخته کردن احساسات مخاطبان به مقصود برسند ،میزان افزایش
مولفۀ عواطف دینی محسییوستر بوده اسییت .این نکته در پژوهشهای اخیر در حوزۀ دینداری
نیز نشان داده شده است (خدایاریفرد و همکاران.)1395 ،
بنابراین ،براسیییاس یافتههای پژوهش میتوان ذکر کرد در پژوهشهای آتی برای افزایش
سطح دینداری در مؤلفههای باور دینی و رفتار دینی ،به انتخاب فیلمهایی برای نمایش و تحلیل
روان شناختی اقدام شود که عالوه بر بعد احساسی و عاطفی داستان ،بر ابعاد شناختی و معنایی
و نیز التزام عملی به وظایف دینی توجه بیشییتری شییده باشیید .همچنین به دسییتاندرکاران
برنامههای تحلیلی فیلم در ر سانه ملی پی شنهاد می شود در جهت افزایش فهم دینی عموم مردم،

. Bandura
. Hergenhahn & Olson
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 .)1383در این میان ،وسییایل ارتباط جمعی از قبیل سییینما ،یکی از ابزارهای آموختن از طریق

۶۶
اثربخشی تحلیل روانشناختی فیلمهای با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان
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از نظرات صیییاحبنظران مربوطه در جهت تحلیل روانشیییناختی فیلمهای با مضیییامین دینی
بهرهمند شییوند .از سییوی دیگر ،با توجه به اسییالمی بودن جامعه ،انتظار این اسییت که سییینما
فرهنگ مذهبی جامعه را در تمامی ابعاد مدنظر دا شته با شد که در این را ستا بتوان با نمایش و
منظور افزایش شاخصهای دینداری بهره ج ست .اگرچه در غالب فیلمهای سینمایی با فقدان
مفاهیم ا صیل دینی روبرو ه ستیم ،اما بای ستی از اثرگذاری این ر سانه بر ارزشهای مردم آگاه
باشیم و در جهت غنی کردن فیلمها با مفاهیم و مضامین دینی گام برداریم .مهمترین محدودیت
پژوهش حا ضر این بوده ا ست که جامعۀ آماری این پژوهش دان شجویان بودهاند ،لذا در تعمیم
یافتههای آن به گروههای غیردانشجویی بایستی جانب احتیاط را رعایت کرد.
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