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 چكیده

کند که برای شناختی صـیی  از رونـد رشـد    میمطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان 

ـا پ نهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسـی آ یهکودک در ابعاد مختلف، باید به ال . رداخـ  ه

نقش  ،الشعاع قرار دهدتی تواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را میکه  ،هایهیکی از این ال

های بشر رخنه کـرده اسـ  و   لی در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعا. اس  «رسانه»

بررسی کارتون آموزش زبان  هب ،در این تیقیق کیفی. حوزة آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیس 

اسـ ، و تـیریر آن    «وال  دیزنی»کارتون مختلف  ٠٢که گلچینی از ، «انگلیسی جادویی»انگلیسی به نام 

ـای   . این کارتون در ابعاد فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفـ  . بر فراگیر پرداخته شده اس  نت

بلکه ایـن خطـر نیـز     ،ر بعد آموزشی غنی نیس تنها د« نهانگلیسی جادویی»نشان داد کارتون آموزشی 

ـ   ـاورد کـه     هوجود دارد که مشاهدة بدون کنترل این برنامۀ آموزشی، در کودک بینشی غربـی ب وجـود بی

ـنهادهای . فرهنگی شود تواند در سنین جوانی منشی بسیاری از اختالالت هویتی ومی ی نیـز  در پایان، پیش

 . شده اس ئه ارا

ـارتون   مطالعات :ها  کلیدواژه انگلیسـی  »اکولوژیک، آموزش زبان انگلیسی، رسانه، ابزارهای فرهنگی، ک

  .«جادویی

  مقدمه

ـان وجـود دارد کـه در آن     شها و روسبک    ـان دوم در کودک ـادگیری زب  ،های مختلفی برای مطالعۀ ی

فکـری   هر کدام جانشین قالب ،در این میان .اندهیکی پس از دیگری خلق شد ،ها و تفکرات مختلفیهنظر
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حـوزة   ،آیـد میهای جدید که از دل تفکرات قبلـی پدیـد   هاید ،جاییبههای پیشین شده و در این جایهنظر

 «گراییهسازند»های یهبا به روی کار آمدن نظر. برانگیز کرده اس لشیادگیری زبان دوم را بیش از پیش چا

(Constructivism)  ـان دوم بـه ـاد  ، موج جدیدی از تیقیقات در حوزة یادگیری زب کـه موضـوع    ،راه افت

دو جبهۀ مخالف به وجود آمد کـه   ،در این میان. آموز در مرکز توجه بودنقراردادن زبا ،هانمشترک بیشتر آ

ـاژه   هدر مدل سازند. بر عهده گرفته بود «پیاژه»و دیگری را  «ویگوتسکی»هدای  یکی را   ،گرایـی فـردی پی

گذشتۀ کـودک و اینکـه او چـه مقـدار      ،که در آنسزایی برخوردار اس  بهرشد شناختی کودک از اهمی  

ـای بعـدی کـودک    ینقش اساسی در یادگیر ،و این اندوخته اس اندوختۀ زبانی جمع کرده مورد توجه  ه

ـناختی او ، یادگیر(٥٥٩٢)به عقیدة پیاژه (. ٥٥١١ ،پیاژه)دارد  سـ  و ایـن بلـو     ی کودک وابسته به رشد ش

ـاه  . شودمیو انتزاعی یادگیری تلقی  شرط الزم رسیدن به مراحل پیچیده ،فکری ، «فردگـرا »در مقابل این نگ

ـالقو ییاس  که اعتقاد داش  کودک دارای تواناویگوتسکی  شناختیمعهتصور جا ای اسـ  کـه در   ههای ب

ـیط     ،آیـد نمیشود و فرد قادر اس  کارهایی را که به تنهایی از عهدة آن بر میمییط آشکار  ـا کمـک می ب

 (.٥٥٩١ ،ویگوتسکی)انجام دهد 

ـای      ـتفاده از ابزاره با پررنگ شدن نقش مییط و مطالعات اکولوژیک در حوزة یادگیری زبان دوم، اس

. اسـ  از آن ئی نیـز جـز  « رسانه»سزایی پیدا کرد که بهاهمی   ،آموزنهای زباییمختلف برای افزایش توانا

ـان داشـ  مقـدار و      نقش رسانه در قلمروی زبان دوم تا اندازة زیادی مدیون نظریات کراشن اسـ   کـه بی

ـادگیری دارد     ،شـود میآموز تیمیل نشناختی که به زبانکیفی  اطالعات زبا  ،کراشـن )نقـش مهمـی در ی

 ،وران زبان مقصد قرار گرفتنیششناختیِ گونکراشن بر این عقیده بود که در معرض اطالعات زبا(. ٥٥١١

های آموزشی فراوانی برای رفع نا و کارتوهفیلم ،تنها شرط الزم یادگیری زبان دوم اس  و بر همین اساس

 .گرف میرا نیز در بر  «تفری » ،آموزان به وجود آمد که در کنار آموزشناین نیازِ زبا

دامنۀ انتخاب والـدین در   ،که در چند دهۀ أخیر شاهد آن بودیم ،با بوجود آمدن ابداعات صنعتی فراوان

ـا بو.  به کارگیری مواد درسی بیش از پیش گسترده شده اس ـا  ی س ـا، برن ـا  مهه ـای رای ـای  نهه ای، نواره

ـادگیری    مهاما رابطۀ این برنا. ها هستندبهایی از این انتخانهنمو ،کارتون و تلویزیون ،فیلم ،آموزشی ـا ی ـا ب ه

کشاند که کیفی  آموزشی این میما را به سم  این سؤال  ،ترنهزبان دوم در کودکان چیس ؟ نگاه کنجکاوا

ـا مه ؟ آیا این برناها در چه سطیی اسمهبرنا ـای اولیـۀ رشـد    لها واقعاً برای کودکان مفید هستند؟ در س ه
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با در . دهی رفتار او تیریر غیر قابل انکاری داردشکلتعامالت او با مییط بسیار با اهمی  اس  و در  ،کودک

. جام شودهای آموزشی زبان باید با دق  فراوان و عالمانه انننظر گرفتن این موضوع، بررسی ماهی  کارتو

ـان برخـوردار اسـ      ،اینهیکی از منابع رسا ـین کودک برنامـۀ آموزشـی    ،که از میبوبی  بسیار زیادی در ب

ـانو   « انگلیسی جادویی» ـات و ک ـان    ناس  که در برخی مدارس و تقریباً در اکثـر مؤسس ـای آمـوزش زب ه

ـال      از این رو، در. شودمیانگلیسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش از آن استفاده  ایـن مطالعـه بـه دنب

 .  هستیمواکاوی و تیلیل فرهنگی و آموزشی این کارتون آموزشی 

 پیشینۀ تحقیق     

 ،یکی از مواردی که در چند سال أخیر توسعۀ قابل توجهی داشته ،در مطالعات اکولوژیک آموزش زبان

گردد؛ در آن میالدی بر توجه به تیریرات مییطی در زندگی کودکان به قرن هیجده می. موضوع رسانه اس 

زمان با آغاز چاپ رمان برای اولین بار، بسیاری نگران این موضوع بودند که مخاطب، مخصوصاً کودکان و 

ـا تیـ  تـیریر قـرار گیرنـد و ایـن       بهای حمای  شده در این کتاشممکن اس  توسط ارز ،نوجوانان ه

زندگی و  ،کند و با الگوپذیری از آن ها را در زندگی خود دنبالنهای فرهنگی باعث شود که فرد آخصشا

ـای  فیلمانـد کـه   هبر ایـن عقیـد  ( ٠٢٢٩)رابینسون و همکارانش (. ٠٢٢٢ ،بتی)فرهنگ خود را شکل دهد  ه

سال اس  که جزء جداناپذیر فرهنگ ایاالت متیده شده اس  که مخاطبان اصلی  ٩٢حدود « وال  دیزنی»

والـ   »کند که مجموعۀ انیمیشـن  میبیان ( ٠٢٢٥)ندس دو ،در همین راستا. دهندمیآن را کودکان تشکیل 

ـان را بـه   . شهرت زیادی در بین کودکان در سرتاسر جهان دارد «دیزنی همین اطالعات کافی اس  تا میقق

تواند در ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگـی زنـدگی کـودک را    میسوی این سؤال بکشاند که رسانه چطور 

های مختلف زندگی مخاطبان جنبهذر از هزارتوی تیریرات رسانه بر جواب به این سؤال ملزم گ. شکل دهد

 .طلبدمیاس  و توجه دقیق و مطالعات جامع 

 کردند، در پی ارباتئه ارا( ٠٢٢٠)که گربنر و همکارانش را  (Cultivation Theory)« پرورش»نظریۀ 

ـان واقعـی را در    ،که هرچه وق  بیشتری صرف نگاه کردن تلویزیون شود، مخاطباس  این موضوع  جه

ـانی کـه تلویزیـون    . بینـد میلوژی به تصویر کشیده شده در تلویزیون ئوها، نظریات و ایدشقالب ارز از زم

میالدی به جهان عرضه شد، روز به روز به مخاطبان آن اضافه شد و امـروزه   ٥٥١٢برای اولین بار در سال 
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ـا   ٠ودک در طول روز بـه طـور متوسـط از    ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد و کنهتقریباً در هر خا  ١ت

ـانه در     (. ٠٢٢٢ ،بتی)شود میاش در تعامل با رسانه سپری هساع  از زندگی روزمر اهمیـ  توجـه بـه رس

بتـی،  )انـد  هسال از نگاه کردن فیلم و تلویزیون منع شـد  ٠بعضی کشورها آنقدر زیاد اس  که کودکان زیر 

٠٢٢٢.) 

افزایش »تواند در اشکال متفاوت مثل میتیریرات منفی رسانه  ،(٠٢٢٢)به اعتقاد اندرسون و همکارانش 

ـتا  نآ. در افراد بارز شود «مشکالت مربوط به تمرکز»و  «تداخل در خواندن»، «پرخاشگری ها در همین راس

انـواع   مـواردی مثـل  اس  که در آن « اینهرژیم رسا»اند که در حوزة مدیری  رسانه، نیاز به یک هبیان کرد

ـا   .گیردمیمورد بررسی قرار  بر مخاطب سانه، مقدار نگاه کردن و تیریرات رسانهمختلف ر با مقایسه رسانه ب

در  ،طور که مقدار غذای استفاده شده مهم اسـ  نهما. ای بهتر پی بردنهتوان به موضوع رژیم رسامی «غذا»

رسانه در عین حال  ،ساسبر این ا. سزایی برخوردار اس بهکیفی  و تعادل غذایی نیز از اهمی   ،عین حال

 ،اکولوژی رشد کودک. نیاز به کنترل دقیق دارد و باید با آگاهی از آن استفاده شود ،تواند سازنده باشدمیکه 

شباه  به بیکه  ،در این مدل. کندمینقش رسانه را بیش از پیش پررنگ  ،کردئه ارا( ٥٥٩٥)برنر نفنکه برو

ـیط های مختلفی وجویهنیس ، ال« پیاز»ساختار  ـای  یهدر ال ،د دارند که کودک از لیاظ تیریرپذیری از می ه

تـرین الیـۀ ایـن    نیرسانه در بیـرو . گذاردمیبر الیۀ دیگر تیریر  ،گیرد و هر الیهمیبیرونی این ساختار قرار 

 .دهندمیکودک را تی  تیریر قرار  ،های فرهنگیشگیرد که همراه با ارزمیساختار قرار 

ـافتن م های آمویهاز جمله نظر      ـان دوم ارا   زشی که برای ی ـادگیری زب ارـر  »نظریـه   ،شـده ئه اهیـ  ی

، در این نظریه بـه تـیریر عوامـل    (٥٥٥٩)بر طبق گفتۀ الرسن فریمن . اس ( Butterfly effect)« اینهپروا

برای رسیدن به ماهی  یادگیری زبان دوم، نگاه میقق بایـد  . آموز اشاره شده اس نمختلف بر یادگیری زبا

ـاچیزترین عوامـل    کوچک ،آیند یادگیری آموزش باشد نه به میصول پایانی که در این فرآیندبه فر ترین و ن

با در نظر گرفتن این موضوع بایـد توجـه   . توانند تیریرات شگرفی در روند آموزشی فرد داشته باشندمیهم 

ـا    تواننمیولی  ،داش  که همیشه مواردی وجود دارند که در میدودة آگاهی ما نیستند د ارـرات مطلـوب ی

تی  تیریر عوامل بسیاری  ،به عنوان نمونه، هوی  افراد در سنین مختلف. نامطلوب زیادی در افراد بگذارند

ـان  (٠٢٢١)برزونسـکی  . تواند زندگی فـرد را بـه کلـی دگرگـون کنـد     میگیرد که میقرار  کـه   کنـد می، بی

 :کندمیر چارچوب زیر تعریف ها را دنمتفاوتی در افراد وجود دارد و آ «فرآیندهای هویتی»
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 آموزشی (Informational :)ـادی  ینا گونه افراد دربارة عقایدشان اطمینان الزم را ندارند و عالقۀ زی

موضـوعاتی   ،کنندة این گـروه افـراد  تیریک. دهندمیبرای فراگیری اطالعات جدید دربارة خودشان نشان 

 .ها باشدناستانداردهای شخصی آها تفاوت داشته و یا مخالف نهای آلآهاس  که با اید

 هنجاری (Normative :) افراد این گروه به دنبال واگرایی(Divergence )  ـتانداردها نیستند و از اس

ـتر      ،در این افراد. کنندمیو انتظارات فرهنگی غالب پیروی  ـاعی بیش ـای اجتم ـیر از هنجاره هرچه تغییر مس

 .کندمیفرد احساس گناه و نگرانی  ،شود

 ب از گریزاجتنا (Diffuse-avoidant :)  در این گروه فرد تا جایی که بتواند از گریز هـویتی دوری

 . کندنمیدرگیر  ،گیری اس تصمیمهای که نیاز به قعی جوید و خود را در مومی

ـانه  اس  کـه ( Informational)« هوی  آموزشی»در گروه       توانـد  می در انـواع متعـدد خـود    رس

ـانه      ،ته باشدبیشترین تیریر را داش ـته افـراد، کیفیـ  رس زیرا به دلیل عدم اطمینان و ربات اعتقادی در این دس

ـاو  . ها داشته باشدرر ژرفی در تغییر رفتار و هوی  آنتواند امی ـای ارزشـی   تبه دلیل اینکه این افراد بـه تف ه

 شود بـه راحتـی   عرضه افرادبیشتر تمایل دارند، اگر میصول آموزشی با فرهنگ متفاوت و نامتعارف برای 

 . ها را تغییر دهدنها را به خود جلب کرده سیستم هویتی و فکری آتواند آمی

گیـرد کـه   میسرچشـمه  « تعلیم و تفـری  »های آموزشی از نوعی بینش نعقیده به استفاده از کارتو     

آید که آیا میهایی در ذهن پدید لسؤا ،با مقایسه این دو مفهوم. شده اس « تعلیم و تربی »جانشین تصور 

 «بُعـد فرهنگـی  »تواند در دل خود تربی  را نیز داشته باشد؟ این سؤال « میتعلیم و تفری »استفاده از تصور 

شـود؟  میآمـوزی در کـودک   نآیا این تفری  باعث افزایش زبا ،از طرف دیگر. گیردمیاین مطالعه را در بر 

 .داخته شده اس نوشتار به آنها پرر ادامۀ این شود که دمیرا شامل  «آموزشی عدبُ» ،این سؤال در این تیقیق

های نظارتی هر کشور ی باید جزء الو اند، عرضه کرده کشورهای بیگانهکه مطالعۀ میصوالت فرهنگی 

با به تصویر کشیدن وقایع  ،باشندمیکه سینما و فیلم جزء جداناپذیر آن  ،که میصوالت فرهنگیچرا  ؛باشد

ـته باشـد   دهی افکارشکلتواند در میجامعه  در . و جه  بخشیدن به رفتار افراد نقش غیر قابل انکاری داش

به . کنندمیلوژی خود را در قالب هنر به افراد تیمیل ئواید ،کنندگان میصوالت فرهنگیتهیه ،بیشتر اوقات

که ابزاری تیریرگذار در قلمروی میصوالت  ،یکی از کارکردهای مهم سینما ،(٥٥١٥)عقیدة جوت و لینتون 

ـان   نکارتو. کاال یا فرهنگ آن کشور اس  تبلیغو  های جدیدشایجاد نگر ،نگی اس فره های آمـوزش زب
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انگلیسی یکی از میصوالت فرهنگی اس  که در ایران تقریباً در تمام مدارس، مؤسسات آموزشی و حتـی  

لوژی غالـب  وئاید» ،به عقیدة جوت و لینتون. شودمیدر مییط خانواده از آن برای آموزش کودکان استفاده 

 (.٢٣ ص)« شودمیها تقوی  فیلملوژی عرضه شده در ئوجامعه از طریق اید

دل نبـه عنـوان نمونـه، خنـدا    . تاکنون تیقیقات متعددی در بیث رسانه و تیریرات آن انجام شده اس 

ـتانی را مـورد بررسـی    نشهای آموزشی بر میزان یادگیری دافیلمهای ویژة ه، تیریر جلو(٥٢١١) آموزان دبس

ـا . آموزان دختر تیریر بیشتری داردنشهای ویژه در داهار داد و نتای  این تیقیق نشان داد جلوقر ای لعهدر مط

بـه ایـن نتیجـه     ،در پژوهشی موردی که سه سال و نیم به طول انجامیـد ( ٠٢٢٥)قدم و میرزایی پیش ،دیگر

ـتا،  در ه. تواند یادگیری زبان دوم را افزایش دهدمیرسیدند که تماشای کارتون  ـا  فتییمین راس ( ٥٢١٢)نی

ـید   فیلمهای یادگیری را در یهکاربرد نظر های آموزش ریاضی مقطع ابتدایی بررسی کرد و به این نتیجـه رس

ـای آموزشـی مـ   فیلمهای یادگیری در تهیه و تولید یهکه برخی کاربردهای آموزشی نظر ورد توجـه قـرار   ه

هشی در راستای تیریرات فرهنگی و آموزشی کارتون دانند، تاکنون پژومیمیققان تا جایی که . نگرفته اس 

 .صورت نگرفته اس « انگلیسی جادویی»

 هدف پژوهش

توجه زیادی را ( Communicative Approach) «روش ارتباطی»آموزی در دوران هنگتوجه به فر

 ،بـراون )بـود  ( Authentic)آموزش زبان به صورت طبیعی و واقعـی   ،به خودش جلب کرد و اساس آن

ـای     (. ٠٢٢٩ ـا ابزاره ـاخص فرهنگـی را دارد؟ آی ولی سؤال اساسی این اس  که آیا هر سنی پذیرش هر ش

ـتفاده  توان آنهمیهستند که  «ابزار آشپزی»فرهنگی به مثابۀ  ا را برای هر گروه با هر گرایش و طرز فکری اس

به رشد شناختی کـودک   آموزی شود و یا حتینها بتواند منجر به زبامهکه این برناهس  کرد؟ آیا ضمانتی 

ها نقـش مهمـی در بهبـود وضـعی  فرهنگـی و آموزشـی هـر        لجواب به این سؤا ،تردیدبیکمک کند؟ 

ـیا  ی ای دارد که باید جزء الـو معهجا ـای س ـا و خـدمات فرهنگـی   . گـذاری آموزشـی باشـد   س ه  ،ابزاره

ـاظ  و سود و منفع( ٠٢٢٢ ،بودرو)کنند میها و روش زندگی را منتقل شارز ،هایلوژئواید   تجاری از لی

ـای    هتاکنون مطالعات گسترد. گیردمیتری قرار ییناهمی  در جایگاه پا ای در زمینۀ بررسـی کیفیـ  ابزاره

ـاوری  پیش؛ ٠٢٢٥ ،قـدم و میرزایـی  پیش؛ ٥٢١١ ،پـروان و نصـرآبادی  )فرهنگی انجام شده اس    ،قـدم و ن
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ـان انگلیسـی کـه     هنای مبنی بر بررسی کیفی  کارتولعهولی مطا ،(٥٢١١، دلنخندا ؛٠٢٢٥ ای آمـوزش زب

تواند زنـگ خطـری بـرای جامعـه     میانجام نشده اس  و این خود  ،جذابی  زیادی در بین کودکان دارند

ـاهی     میهای آتی نسلجامعه در  ،اندازی دورترچشمکه کودکان و در چرا  ؛باشد ـان ایـن ناآگ تواننـد قربانی

ـارتون     جنبهررسی در پژوهش حاضر میققان سعی دارند به ب ،بنابراین. باشند ـای فرهنگـی و آموزشـی ک ه

الن و مردم آگاهانه نسب  به انتخاب این میصـوالت اقـدام   مسئوبپردازند تا  «انگلیسی جادویی»پرمخاطب 

 .      کنند

 روش تحقیق

که جایگـاه   ،های آموزش زبان انگلیسینشناسی کارتوسیباین تیقیق کیفی به منظور بررسی و آ  

کـارتون   ،برای رسیدن به این منظـور . انجام شده اس  ،ها پیدا کردههن خانوادای در مؤسسات و بیهویژ

پـا، آسـیای میانـه و    در ارو «والـ  دیزنـی  »شرک  اُمور مشترکین تولیدی  ،«انگلیسی جادویی»آموزشی 

 ،دوندس)ترین کارتون آموزش زبان انگلیسی در جهان ختهترین و شناببه عنوان جذاآفریقای جنوبی و

آمـوزش زبـان    ،هدف ایـن کـارتون  . ، هدف مطالعۀ حاضر اس (٠٢٢٩ ،نسون و همکارانشرابی ؛٠٢٢٥

 ٠٩ ،در کـل . سال بیشترین مخاطب این برنامه هسـتند  ١معموالً کودکان زیر . انگلیسی به کودکان اس 

در ایـن  . شـود میدقیقه نمـایش داده   ٠٢قسم  در این برنامۀ آموزشی وجود دارد که هر کدام به مدت 

بررسـی زیرنـویس    ،در مطالعـۀ حاضـر  (. دقیقـه  ١٠٢)قسم  آن مورد بررسی قرار گرفـ    ٠٢ مطالعه

های مهر قسم  از چهار فعالی  مختلف به نا. فرهنگی در الوی  قرار داشتندئل تصاویر و مسا ،کارتون

دلیـل انتخـاب ایـن    . تشکیل شـده اسـ    «جواب دادن»و  «تکرار کردن»، «شعر خواندن»، «وق  بازی»

به این خـاطر اسـ  کـه در بیشـتر مؤسسـات آموزشـی و        «انگلیسی جادویی»ن و برجسته بودن کارتو

مدارس وابسته به آموزش و پرورش در ایران شهرت بسیار زیادی دارد و ابزار آموزشی مـورد اسـتفادة   

 ،برای آگاهی از این موضوع از مدارس و مؤسسـات زبـان انگلیسـی   . بیشتر معلمان زبان انگلیسی اس 

تیقیقات الزم به عمـل آمـد و متوجـه شـدیم کـه       ،ها و نشریات پژوهشی داخل و خارجشیفروبکتا

کـارتون مختلـف    ٠٢دلیل دیگر انتخاب این اس  که این کـارتون چکیـدة   . انتخاب درستی بوده اس 

 .  باشدمی «وال  دیزنی»
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 نتایج

فرهنگـی و آموزشـی مـورد     ، آن را در دو بعـد «انگلیسی جادویی»تر کارتون قیقبرای بررسی بهتر و د

 . مطالعه و بررسی قرار دادیم

 ابعاد فرهنگی 

ـاد   بهنقـش   ،دهـد میکه رسانه بخـش بزرگـی از آن را تشـکیل     ،میصوالت فرهنگی سـزایی در ایج

ـان  . در کودکان دارد( Stereotype)« تصورات غالب» توانـد از طریـق تعامـل    میتصورات غالب در کودک

ـانه   نآ ـا رس ـارت  )ها ب ـاً ک ـارانش  )شـکل گیـرد   ( فیلمون و مخصوص ـا و  فیلم(.  ٠٢٢٩ ،رابینسـون و همک ه

ـاویر  ئۀ ها با ارامهاند و این برناهای در زندگی کودکان پیدا کردهامروزه جایگاه ویژ ،های آموزشینکارتو تص

توانند ذهن کودک و رفتار او را شکل دهند و تصـورات غالـب را تقویـ     می ،های مشخصیلوژئوو اید

ـا حـذف تصـورات غالـب شـوند        کنند و یا ممک در صـورت وجـود   . ن اس  به کلـی باعـث تولیـد و ی

ـا، در ذهـن کـودک    مههای فرهنگی بین فرهنگ کشور سازنده و فرهنگ استفاده کننده از این برناتمغایر ه

ـال   ارزش را به عنوان واقعی  بپذیرد؛ آید که کداممیاین ابهام به وجود  ـایالت جنسـی از    ،به عنـوان مث تم

اس  که تصورات غالب فرهنگ کشور سازنده را  «انگلیسی جادویی»آموزشی ن در کارتوی بارز هاگیویژ

ـایش داده شـود    میبه نمایش  . گذارد و نباید برای کودکان که حساسی  بیشتری دارند به طـور آشـکار نم

یـ   ای با موضوع اصلی ندارد و ماهبطهتمایالت جنسی هیچ را ،های کارتونقسم جالب اینکه در بیشتر 

. های فرهنگی در ذهـن کـودک را دارد  خصکردن شای آموزشی آن نیز مبهم اس  و گویا فقط نقش تقو

گرایانه تبدیل شود که در جوانی تبدیل بـه مشـکالتی مثـل    بتواند در کودکان به خلق تفکرات غرمیاین 

توان در می، بررسی فرهنگی را «انگلیسی جادویی»در برنامۀ آموزشی . گریزی شودهنگگریزی و فری هو

 :چارچوب موارد ذیل بررسی کرد

 کاربرد رنگ 

 اعمال نامتعارف 

 نیوة تعامل افراد 
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 هاشخصیتسنجی نگر

گـوفی در  . «گوفی»سگی اس  به نام  «انگلیسی جادویی»های نامطلوب برنامۀ آموزشی شخصی یکی از 

ـاوت   شخصی از دیگر  نیز «گوفی»های ظاهری گیویژ. شودمیمعنی « احمق»زبان انگلیسی به معنای  ـا متف ه

ـتفاده شـده اسـ     ،های دیگرسگبرای متمایز کردن او از  ،به عنوان مثال. اس  ـتفاده از  . از رنگ مشکی اس اس

ـاره     )سـ   هاشخصی میلی به بیگر تمایل یا ناها به خوبی نمایشخصی رنگ در  ـتر بـه آن اش در ادامـه بیش

ـیا    تواند نمادی از تعصبات نژامیرنگ مشکی خود (. شودمی ـتان باشـد و ایـن    هدی جامعـۀ غـرب بـه س پوس

آن را به تصـور غالـب در    ،دهد که از طریق تکرارمیها رنگ سیاه را در نظر کودک پلید و منفی جلوه نکارتو

ـای مـرد در   شخصی های زن و حتـی برخـی از   شخصی از طرف دیگر، اکثر . کنندمیذهن کودک تبدیل  ه

کنندگان به پررنگ کردن تهیهگر تمایل نر دارند که این خود نمایاموهای بو «انگلیسی جادویی»برنامۀ آموزشی 

ـا بقیـۀ     ،در قسمتی دیگر از کارتون. نژاد اروپاییان اس  بچه اُردکی تازه متولد شده به خاطر تفاوت رنگ کـه ب

ـ  میها جدا های متولد شده دارد از گروه آنکردجوجه اُ گ افتد و با واکنش شدید مادر مبنی بر ناپسند بـودن رن

ـاهری نقـش    گیکند که رنگ و ویژمیگونه تصاویر این اندیشه را تداعی ینا. شودمیپوستش روبرو  ـای ظ ه

ـای زن  شخصی گر رنگ مـو در  نبیا( ٥)به عنوان نمونه، شکل . پذیرفته شدن یا طرد شدن از گروه را دارد ه

 :اس ( مطابق با فرهنگ غرب)و نامتعارف ( مطابق با فرهنگ ایران)متعارف 

 با پوششی متعارف و نامتعارف  های زنشخصیتهای رنگ مو در گیویژ -(١)شكل 

 

 

 

 

 

ـادویی  »توان به این نتیجه رسید که در کارتون آموزشی می( ٥)با اندکی تیمل در شکل    ، «انگلیسـی ج

ای مشخصۀ نـژاد  هرنگ بور، قرمز و قهوزیرا  ؛لباس متعارف و نامتعارف با مدل اروپایی تعریف شده اس 

در  «سیاه»توان به این نتیجه رسید که استفاده از رنگ میبنابراین . ی اس  و رنگ سیاه در اقلی  اس اروپای

 . دهدمیاتفاقی نبوده و تمایالت و تعصبات فرهنگی سازندة کارتون را نشان « گوفی»شخصی  

 

 رنگ مو در شخصیتهای زن با پوشش متعارف

  قرمز ای وهقهو ،رنگ طالیی% ١٨  

 سیاه% ٨١   

 

 

 رنگ مو در شخصیتهای زن با پوشش نامتعارف

  ایهبور و قهو ،طالیی% ٩١  

 سیاه % ٠١   
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 آموزشین های زن در کارتوشخصیتهای گیویژ

ـارتو  ٠٩در تمام       ـادویی  انگلیسـی »آموزشـی  ن قسم  ک ـی  زن وجـود دارد کـه     ٥٩ ،«ج شخص

 .ذکر شده اس ( ٠)ها در شکل نمشخصات آ

 هاقسمتهای ظاهری شخصیت زن در کل خصشا -(٢)شكل 

 
 

 

 

 

 

 
کـه در لباســی نامتعــارف در   ،هــای زنشخصی دهــد کـه بیشــتر  مینشــان ( ٥)شـکل       

روپـایی را بـه تصـویر    موهای طالیی و بور دارنـد و ایـن خـود نـژاد ا     ،اندهها ظاهر شدنکارتو

رسـیم کـه تمایـل سـازندة     می، به این نتیجه (٠)و شکل ( ٥)با کنار هم گذاشتن شکل . کشدمی

شـود کـه هـم در    میدیـده  . کارتون تا اندازة زیادی در به تصویر کشیدن فرهنگ اروپایی اس 

هـای  نهـای شخصـیتی ز  گیهای مطابق با فرهنگ ایران و هم در ویژنهای شخصیتی زگیویژ

 «های اجتماعی یـادگیری یهنظر». لوژی اروپایی اس ئوق با فرهنگ غرب، ارزش غالب، ایدمطاب

دارند که یادگیری انسـان از طریـق افـراد و وقـایعی کـه در رسـانه بـه تصـویر کشـیده          میبیان 

با در نظر گرفتن این موضـوع، در معـرض   (. ٥٥٥٣ ،باندورا)گیرد میتی  تیریر قرار  ،شوندمی

ایـن  . ممکن اس  در بینش و رشد کودک تـیریر منفـی بگـذارد    ،ار گرفتنتضادهای فرهنگی قر

کند که دروازة پیشرف  و الزمۀ یادگیری زبان انگلیسی، پوشیدن میاین تفکر را القاء  ،هانکارتو

ایـن  . هـای غربـی اسـ    قصهای عریان، داشتن مدل موی متعارف در غرب و یادگیری رسلبا

جای بسی ناامیدی اس  که هیچ سازمان دولتی نظارت  اس  و «استیالۀ فرهنگی»مصداق بارز 

 .ها را به عهده نگرفته اس ناین کارتو

 پوشش ظاهری
 

 متعارف

شخصی  زن ٨١مورد از  ٢  

 

 نامتعارف

شخصی  زن ٨١مورد از  ٨٨   
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ـایالت  » ،شـود میهای آموزشی بـه وضـود دیـده    ناز دیگر خصوصیات فرهنگی که در این کارتو تم

مورد تمایالت جنسی را نشان داد که به نظـر   ٢٩ ،هانقسم  از کل کارتو ٠٢نتای  بررسی  .اس « جنسی

ـایالت فرهنـگ غـرب بـود     نآموزشی مشخصی نداش  و تا اندازة زیادی نمایاهدف   ٠٢در ایـن  . گـر تم

 :های مربوط به تمایالت جنسی در ادامه بیان شده اس بخشتوزیع  ،قسم 

 های مربوط به تمایالت جنسیبخشتوزیع  -(١)جدول 

 (بوس کردن و به آغوش کشیدن)تمایالت جنسی 

بیان شده در زیرنویس 

 (هدف آموزشی)کارتون 

 در قالب تصویر

 (بدون ذکر در زیرنویس)

 مورد ٠١ مورد ٥٠
 

بیشترین مقدار نمایش تصورات غالـبِ فرهنگـی از طریـق     ،هاندهد در کارتومینشان ( ٥)جدول      

ـارتو شخصی از آنجا که تصاویر و . نشان داده شده اس  «تصاویر» ـا نهای جذاب ک ـتر    ،ه ـان را بیش کودک

های آموزشی موارد بیشتری در قالب تصویر و بـدون ذکـر   نشود که در این کارتومیه دید ،کندمیجذب 

ـتری بـرای نهادینـه کـردن      میشده اس  که ئه زیرنویس و یا حتی بدون بیان شفاهی آن ارا تواند تـیریر بیش

ـایالت جنسـ   ئل مسا. های فرهنگی داشته باشدشارز ـارز ایـن    گیی از ویـژ فرهنگی مربوط بـه تم ـای ب ه

در بخشی از کارتون در زیرنویس  ،اس « Fairytale»کارتون که عنوان آن  ٠٢در قسم ِ . س هانکارتو

 :درس آمده
Tinker Bell is jealous of Wendy.    

 .کندمی حسادت [(شخصی  مرد) پیترپنبه خاطر عالقۀ او به ] ویندیبه  تینكربل
 

در این باف  باید در فرهنگ  «jealous»حال آنکه کلمۀ  ؛ها برای کودکان فراهم شده اس ناین کارتو

ـا آن   بی ،چون نوع حسادت به خاطر تمایالت جنسی اس . بزرگساالن ترجمه شود ـان ب تردید برای کودک

ها بگذارد و حتـی باعـث   نتواند تیریر نامطلوبی بر آمیبیان چنین کلماتی  ،فرهنگیئل حساسی  باال به مسا

 .بوجود آمدن تضادهای فرهنگی شود
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 ،قسـم   ٠٢در کـلِ  . شودمیهای اصلی در کشورهای اروپایی تلقی خصی و رقص از شاموسیق     

رقص دونفره »ها همه از نوع قصتر نشان داد که این رقیقبررسی د. مورد مرتبط به موضوع رقص بود ٢١

ـان   ٥٥٣٢تا دهۀ  ٥٥٠٢اس  که در دهۀ ( Swing)« و گروهی در آمریکا متداول بوده و از فرهنـگ اروپایی

مـورد آن در زیرنـویس ذکـر شـد و هـدف       ٥٠فقط  ،هاقصمورد ر ٢١از کل این . ه گرفته اس سرچشم

گونـه مواقـع   یندر ا. مورد دیگر آن بدون ذکر در زیرنویس و حتی بیان شفاهی بـود  ٠٢آموزشی داش  و 

شود که فقـط  میزیرا توجه کودک منیصراً به تصاویر اس  و کودک ترغیب  ؛شودمیتیریر فرهنگی بیشتر 

های فرهنگی که در قالب تصویر گیشود، ویژمیبنابراین، چون کودک جذب کارتون . به تصاویر نگاه کند

 .تری به جا خواهد گذاش فارر ژر ،شودمینشان داده 

رساند که میردن فرهنگی درونی این پیام را کننده با به وجود آوتهیه ،«وال  دیزنی»های ندر کارتو     

 . برای ورود به این دایره باید مثل فرهنگ زبان مبدأ رفتار کرد تا مطلوب گروه درونی بود

 
ـارتون      شخصی تر شدن بـه  یکدر این ارتباط، کودک به خاطر نزد ـان بیـرون از ک ـارتون، جه ـای ک ه

این تصور . گرددمیها برای او به واقعی  مبدل ندهد و جهان درونی کارتومیرار را در حاشیه ق( واقعی )

ـارجی       کنشتواند در کودکان منجر به خلق وامی ـای خ هایی مغایر با اصـول فرهنگـی مـورد قبـول در فض

آموز را به عنوان هـویتی  نزبا ،مطرد شده «انگلیسی جادویی»هایی که در کارتون لبیشتر سؤا. کارتون شود

آموز که این نزبا ،در نتیجه. کندمیدر نظر نگرفته اس  و ذهن او را بیشتر به میتوای کارتون معطوف فعال 

ـارتون   میدر دایرة بیرونی قرار  ،کندمیکارتون را نگاه  ـای درون ک گیرد که باید تالش کند خودش را به دنی

 فرهنگ بیرونی

 (The outer world) 

 

 

 فرهنگ درونی

(Inner circle) 
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از . پذیر اس نامکان در کارتو لوژی به تصویر کشیده شدهئونزدیک کند؛ این کار نیز از طریق پیروی از اید

 ،در برنامـۀ آموزشـی  . کارتون اشاره کـرد یس ها و زیرنوقعی مو ،توان به رابطۀ بین تصاویرمیدیگر موارد 

ـا  بهکنندة تصاویر هستند و ی ها فقط حمایستصاویر نقش کلیدی دارند و زیرنو تنهایی مستقل نیستند و ی

ـالی اسـ  کـه در یـک      ،زبان ،به بیان دیگر. هستندفاقد نظم مشخص  وابسته به تصاویر اس  و این در ح

ـاژه  . کنندة اطالعات آموزشی را داشته باشـد نبرنامۀ آموزشی غنی، تصویر باید نقش آسا عقیـده  ( ٥٥٩٢)پی

ـان  هایی که برای آنفیلمبه تصاویر و  دارد کودکان ایـن موضـوع   . دهنـد میها تازگی دارد عالقۀ بیشتری نش

ها نشان داد در ابعاد مختلف با فرهنگ فتهکه یا ،ها و تصاویرنوجه بیشتر به کارتوشود که در ارر تمیباعث 

تلویزیون و رسانه در این باف  از . تواند کودک را دچار استیالۀ فرهنگی کندمی ،کشور ایران متفاوت اس 

بـه  تبدیل شده اس  کـه  ( Networked) «دار شدهطشبکۀ ارتبا»به ( Network) «شبکۀ ارتباطات»حال  

مندان تبدیل شده که از طریق آن عالیـق  ل های مختلف به ابزاری در دس  دوهنگجای ارج نهادن به فر

ـا طـرد مـدل    ( ٥٥٩٢)شـومان  . دارندمیشخصی خود را به جهان عرضه  ـاعی  »ب ـلۀ اجتم  Social)« فاص

distance)  دهدمیرا نشان « نامطلوب»و « مطلوب»تصویری از شرایط یادگیری: 

    

شومان در . بندی برای تعریف باف  آموزشی مطلوب و نامطلوب استفاده کرده اس طبقهشومان از این 

  :کندمیهای زیر را مطرد لسؤا ،«فاصلۀ اجتماعی مدل»در « همخوانی»قسم  

 آموز با فرهنگ زبان مقصد همخوانی دارد؟نآیا فرهنگ زبا -٥

 ید دو زبان به هم شباه  دارد؟گذاری و عقاشآیا نظام ارز -٠

  طرز فکر و گرایش افراد در زبان مبدأ و زبان مقصد به چه نیوی اس ؟ -٢

 مدل فاصلۀ اجتماعی
Social distance 

 ترکیب
Integration 

 همبستگی
Cohesiveness 

 همخوانی
Congruence 

 

 سلطه
Dominance 

 استمرار
Permanence 
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های فرهنگی به تصویر کشیده در این گیگیریم ویژمیهای این تیقیق نتیجه فتهبا مقایسۀ این مدل و یا

ـین فر  ؛شودمیکارتون خود باعث به وجود آوردن شرایط آموزشی نامطلوب  ـتفاده    زیرا ب هنـگ کشـور اس

 .های بارزی وجود داردتو فرهنگ اروپاییان تفاو( ایران)کننده 

 ابعاد آموزشی

ـا آ را تواند انگیزة الزم میرسانه  ،(٠٢٢٥)قدم و میرزایی پیشبه عقیدة  ـا  ندر کودکان بوجود بیاورد ت ه

شود کـه  میدر ذهن تداعی  در این جا این سؤال. بتوانند ارتباطی تعاملی در فراگیری زبان دوم داشته باشند

تواند جوابگوی نیازهای کودکان باشد؟ مسلماً کارتون و میدر بُعد آموزشی « انگلیسی جادویی»آیا کارتون 

ـادگیری بهتـر و    میآموزشی باید بتوانند به این سؤال پاسخ دهند کـه چگونـه   کمکوسایل  ،در کل تـوان ی

ـارتون       انـد هبیشتری داش  و آیا واقعاً به این هدف خود رسید ؟ در ادامـه بـه بررسـی کیفیـ  آموزشـی ک

 .پردازیم« میانگلیسی جادویی»

 بررسی زیرنویس و محتوای آموزشی کارتون 

نشان داد بیشتر جمالت به کار بـرده شـده   « انگلیسی جادویی»قسم  از کارتون  ٠٢بررسی زیرنویس 

به عنوان مثال، . یان، غیرکاربردی هستندبه دیگر ب. جنبۀ ارتباطی ندارند و برای مکالمۀ روزمره مناسب نیستند

ـارجی    سماز کودک خواسته شده تا ا های سخ  چند هجایی را فرا گیرد که در واقعی ِ کـودک وجـود خ

ـاگرد برانگیزاننـده و قابـل    »، (٥٢١٣)به عقیدة شعبانی . ندارد اگر مجموعۀ عوامل موجود در مییط برای ش

های موجود در یسموارد زیر از میان زیرنو(. ٥١ ص)« هد شدای در ذهن او ایجاد نخوالهدرک نباشد، مسی

 :کارتون استخراج شده اس 

 1. He can fly.  تواند پرواز کندمیاو                    .                                                                         

2. Everybody wants to be a cat.                                                        . خواهند گربه باشندمیهمه   

3. This is Michael.                                                                         . اس  مایكلاسم این شخص   

4. He wants to be his friend.                                                        . دوس  باشد اوخواهد با می او  

5. Who lives in this house? Windy lives in this house.  

 .کندمیدر این خانه زندگی  ویندیکند؟ میچه کسی در این خانه زندگی 
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    6. Who can fly? Petter Pan can fly .           تواندمی پیترپن تواند پرواز کند؟میچه کسی 
     

شود کاربردی نیستند میهایی که به صورت شفاهی بیان جملههای بیان شده در زیرنویس و یا جملهبیشتر  

ـا کـردن          . دهی نشده اس نگرایانه سازماقعو وا ـان جـذب تماش ـتودنی اسـ  کـه کودک ایـن موضـوع س

ـته   لشوند و خیامیهای جذاب این کارتون صینه ـارتون توانس ـا  « والـ  دیزنـی  »پردازی و انیمیشن ک را ب

 کـه را جمالت و مفاهیمی  از بینانه عمل کرد وقعولی در بیث آموزش باید وا ،گی کودکان عجین کندزند

ـات    ( ٥)به عنوان نمونه، جملـۀ  . استفاده کرد از اهمی  بیشتری برخوردار هستند ـادی در ارتباط ـاربرد زی ک

رسـد  میبـه نظـر    .نیز به همین صـورت اسـ   ( ٠)جملۀ . ملموس نیس  ،روزمره ندارد و یا به بیان دیگر

ـامعنی نیسـ    بهکنندة میتوای کارتون را دارد و ی زیرنویس کارتون فقط نقش حما ـتقل و ب از . تنهایی مس

ـارتون     ـاره کـرد   میمواردی دیگر که در بیـث زیرنـویس ک ـتفا  ،تـوان اش ـیش از حـد از ا  اس ـای  سمدة ب ه

معنـی باشـد در ذهـن    یبها را که ممکن اس  بـرای او  ای که کودک باید بیشتر آننهگو س  بههاشخصی 

که سـه قسـم  اول    «Friends»و « Hello» ،«Family»های قسم در  ، تنهابه عنوان مثال. خود بگنجاند

ـا در مـورد   بو تمام سؤال و جوا شوندمیشخصی  جدید معرفی  ٠٠حدود  ،شوندمیکارتون را شامل  ه

یادگیری جبهۀ مقابل این عقیده را های یهکودک نقش غیر فعالی در آموزش دارد که نظر ،بنابراین. ها اس آن

. از یادگیری باشـد ئی گیرد که خودش جزمیلی  یادگیری را بر عهده مسئوکنند؛ کودک زمانی میحمای  

ـان را از    ؛هستند (Egocentric) «خودمدار»، کودکان به شدت (٠٢٢٩)به عقیدة براون  بدین معنی کـه جه

ـای  جمله .بینندمیمور جهان را متمرکز بر خودشان و اُ (نه دیگران)کنند میدریچۀ نگاه خود تعریف  ، (٢)ه

و فاقد ارزش معنایی )کودک را ملزم به یادگیری و حفظ کردن اسامی بیگانه  ،تر بیان شدپیشکه ( ٢)و ( ١)

ـان کنـد   می( و ارتباطی ـتی بی نیـز  ( ٣)جملـۀ  . کند و حتی برای جواب دادن به سؤال باید اسامی را به درس

ایـن  . استفاده شده اس « his»و « he»در این جمله از کلمات . دک ابهام بوجود بیاوردتواند در ذهن کومی

. گونه جمالت برای کودک دشـوار اسـ   یندر ا« مرجع ضمیر»نکته را باید خاطر نشان کرد که پیدا کردن 

ـانی         «او»چیسـ  و   «his»که منظور از ( ابهام دارد)مشخص نیس   ـار تکـرار شـده بـه چـه کس کـه دو ب

ـامی کـه از    میگردد؟ بر اساس نظریات پیاژه، کودک فقط آنچه را کـه ببینـد واقعیـ     یمبر پنـدارد و اجس

 . بدون شک برای او وجود خارجی ندارد( نگاه به گذشته و آینده)قلمروی چشم او به دور باشد 
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ـا قسم در . گاه خود تصاویر ممکن اس  باعث تداخل در یادگیری شود آمـوز  نهایی از کارتون از زب

شود که میاین کار مانع از این . شود و در همین حال کارتون نیز در حال نمایش اس میسؤاالتی پرسیده 

ـارتون   )ها به صورت راب  لبهتر اس  سؤا. کودک فکر خود را متمرکز کند ـا پخـش ک و ( همزمان نبودن ب

 .خارج از فضای کارتون بررسی شوند

اس  که در آن از کودک خواسته شـده  ( Play Time) «وق  بازی»های کارتون به نام لی یکی از فعا

در . هماهنگ نیس  ،رساندمیرا می که تفری  و سرگر playتکرار کردن با مضمون . جمالتی را تکرار کند

به کودک وق  ( ٥: )به عنوان مثال. شده در کارتون جنبۀ آموزشی نداردئه ارای هاینهمین راستا، بیشتر تمر

ـا و  ینساختار تمر( ٠)سرع  پخش تمارین سریع اس ؛  ،د و به بیان دیگردهنمیکافی برای فکر کردن  ه

ـا  ینتمـر ( ٢)ها اساس آموزشـی ندارنـد؛   ینتمر ،ها از ساده به سخ  نیس  و به بیان دیگرآنئۀ نیوة ارا ه

ـا   . بیشتر از نوع تکرار و حفظ کردن اس  ـنیده اسـ    نتکرار و بازگو کردن آنچـه کـه زب ـلماً   ،آمـوز ش مس

نیز ( ٥٥١٢)بندی شناختی بلوم طبقهطور که در نو هما( ٥٥٢٣ ،آزوبل)ندان سودمند واقع شود تواند چنمی

ـناختی اسـ  و      ییندر پا «دانش» ،اشاره شده اس  ـایی در حیطـۀ ش ـتن »تـوان  نمیترین سـط  توان ، «دانس

از حد بـر   در این برنامۀ آموزشی تیکید بیش(. ٥٢١٣ ،شعبانی)را مساوی پنداش   «انجام دادن»و « توانستن»

ـا  ینبیشتر مفاهیمی که در تمـر ( ٣)میفوظات اس  و این فضای آموزشی غنی را بوجود نخواهد آورد؛  ه

ـادگیری     . ماهیتی انتزاعی دارند که درکشان برای کودک دشـوار اسـ    ،بیان شده اس  بـه عنـوان نمونـه، ی

ـات     ، برای کودک مشـکل اسـ  ( Delicious) «لذیذ»و ( Jealous)« حسود»کلماتی مانند  زیـرا ایـن کلم

ـان    ـتری نش دونالدسـون  . دهنـد میانتزاعی هستند و کودکان به یادگیری کلمات عینی و ملموس تمایل بیش

عقیده دارد که کودکان وقتی بتوانند موقعی  را درک کنند و از این درک برای فهم مطالبی که گفته ( ٥٥٩١)

 .کندمیگیری چشمها پیشرف  نآیی توانا ،شده کمک بگیرند

 دهندۀ کارتونشكلهای قعیتبررسی تصاویر و مو 

ـارتون  قعی با بررسی تصاویر و مو      های خلق کارتون، میققان دریافتند که بین مطالب و میتوای ک

ـاربرد مـوارد    ،در نتیجـه . زیرنویس با تصاویر هماهنگ نبود ،در بیشتر مواقع. رابطۀ منسجمی وجود ندارد ک

ـانواده،  مهدر این برنا .گرف نمیگفته شده به خوبی صورت  ها به نیازهای انسانی از قبیل عشق، دوستی، خ
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دهـی  شکلتوانـد در  میهای دیگر توجه خاصی شده اس  که همـۀ ایـن مـوارد    شمیب  و بسیاری ارز

ـا سـر  شها و ضد ارزشارز ،به خاطر وجود چنین موقعیتی. هویتی کودکان تیریرگذار باشد ـال   یعه تـر انتق

هوی  خـود را در جمـع    ،آید و کودکمیکودک نوعی احساس تعلق بوجود در این صورت در . یابدمی

 .کندمیها تعریف نآ

 رویكرد فرامتنی آموزشی

به . ها وجود نداردناین اصل استوار اس  که دستورالعملی خاص برای همۀ انسا «پسامدرن»در دیدگاه 

بدین معنی کـه  . کندمیقوی  دیدگاه مدرنیس  را ت ،«انگلیسی جادویی»شهرت جهانی کارتون  ،بیان دیگر

. به دنبال خواهـد داشـ    ها ها و گرایشهنگیجه را در تمام فربهترین نت ،فرض شده استفاده از این کارتون

نیس  کـه   «دارویی» ،کند که واقعی میپسامدرن، دیدگاه مقابل مدرنیس ، این عقیده را قبول ندارد و ادعا 

ـاوت دارد    هنگدر فـر « واقعیـ  » ،برای همه کارگر بیفتد؛ در دیدگاه پسامدرن ـای مختلـف تعریفـی متف . ه

ـارتون  . ممکن اس  در ایران ارزش میسـوب نشـود   ،بنابراین، آنچه برای فرهنگ غرب ارزش اس  در ک

اصل نیازسنجی رعای  نشده و نیازهای ارتباطی فراگیر نادیده گرفته شده ( ٥: )«انگلیسی جادویی»آموزشی 

گوینـده فقـط مـرد    ( ٢)خوانی ندارد؛ همسط  فکری و آموزشی کودکان  اطالعات بیان شده با( ٠)اس ؛ 

ها استفاده شود تا تیریر بیشتری داشته باشد بچهاس  که بهتر اس  از صداهای مختلف و حتی صدای خود 

ـتفاده نشـده  ( ٣)تر جلوه دهد؛ قعیو وا شـرک    ،کننـده تهیهبلکـه   ،از متخصصان آموزش زبان انگلیسی اس

 . اس« وال  دیزنی»

 گیری نتیجه

های آموزشی در حوزة مهترین برنابکه از میبو ،«انگلیسی جادویی»کارتون آموزشی  ،در این پژوهش

تیقیق مورد نظر در دو بعد فرهنگی و آموزشی توسط  .مورد مطالعه قرار گرف  ،آیدمیکودکان به حساب 

ـتای   تمیدس  آمده از این تیقیق  هبدیهی اس  که نتای  ب. میققان انجام شد تیقـق هویـ    »وانـد در راس

. که تضادهای فرهنگی قابل توجهی در این کارتون پرمخاطب دیده شد بسیار سودمند واقع شود؛ چرا «ملی

که در ابتدا و در باف  این نوشتار بیان شـده بـود بـه خـوبی     را ها توانس  سؤاالت متعدد این تیقیق فتهیا
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ـان مـوفقی پـس     در هر دو  «انگلیسی جادویی»کارتون . پاسخ دهد بعد فرهنگی و آموزشی نتوانسـ  امتی

ـان   «جادوی اروپایی»شاید بهتر اس  نام این کارتون را . دهد شـماری  بیگذاش  از آنجا که توانسته مخاطب

ـا    ، در نقاب آمـوزش، هانداشتنی کارتوس های دوشخصی را پای تلویزیون بنشاند و از طریق  آگاهانـه ی

های فرهنگی با سط  فکری شاز طرف دیگر، مفاهیم و ارز. کار تزریق کندناآگاهانه تفکرات غرب را به اف

تهیۀ این کارتون بیشتر  ،به نظر. روش آموزش نیز منظم و اصولی نیس . و فرهنگی کودکان همخوانی ندارد

. راهی برای جلب اعتماد مشتری اسـ   ،زیرا شهرتِ نام تجاری ،اس  «وال  دیزنی»تبلیغ برای نام تجاری 

 :در ابتدای هر قسم  از کارتون این جمله تکرار شده اس  ،وان مثالبه عن

You can have fun with Disney.             های جالب داشته باشیدلیظهتوانید میبا وال  دیزنی.  

ـنش »و ( Knowledge) «دانـش »تـوان بـه موضـوع    میاز موارد دیگر  ـاره کـرد  ( Insight) «بی در . اش

ـار دانـش   میلیم و تربی  ارزشمند قلمروی آموزش، زمانی تع ذهـن کـودک را نیـز     ،شود که بتوانـد در کن

ـاظ دانـش ضـعیف    نه «انگلیسی جادویی»در کارتون . بینی او را تقوی  کندنپرورش دهد و جها تنها از لی

ـان   فیکی از معرو ،فریره. شودمیمنجر  «بینشی غربی»بلکه در کودک به خلق  ،عمل شده اس  تـرین مربی

مثابۀ حساب بانکی فرض شود بهدارد که ذهن فراگیر نباید میاریخ تاکنون به خودش دیده، بیان تربیتی که ت

بر خالف آن، فریره معتقد اس  کـه بایـد در فراگیـر    (. ٥٥٩٢)که با اطالعات فراوان از سوی معلم پُر شود 

 .      را تغییر دهد جهان پیرامون را کشف کند و حتی آن بتواند طرف بوجود آورد تا از طریق آنبیبینشی 

ـاره    «هوی  تعلـق و عالقـه  »به ( ٠٢٢٢)بوردو  ـان اش ایـن هویـ  در    ،کنـد و از دیـدگاه او  میدر انس

طوری معرفی شده  «انگلیسی جادویی»آل در کارتون آموزشی هاید. دهی رفتار انسان بسیار مؤرر اس شکل

ایـن را   «هویـ  فیزیکـی  »در بعـد   این درس  مثل این اس  که. که با فرهنگ کشور ایران در تضاد اس 

ـید هدر روز چه مقدار اس  و باید سعی کرد بـه ایـن ایـد   تئین آل استفاده از پروهمطرد کنیم که اید . آل رس

ای به این نتیجه رسیدند که در معرض فرهنـگ بیگانـه قـرار گـرفتن     لعهدر مطا( ٠٢٢٥)قدم و ناوری پیش

 .زدگی شودهنگ  که فرد دچار فرکند بلکه این احتمال اسنمیتنها مشکلی را حل نه

کوهل تیقیقاتی در زمینۀ یادگیری کودکان از . کندمیرا تییید ( ٠٢٢٣)های کوهل فتهنتای  این تیقیق یا

ـارتو   ـان     نطریق نگاه کردن کارتون انجام داد و به این نتیجه رسید کـه ک ـای آموزشـی مخصـوص کودک ه

ـیچ   ،بـه گفتـۀ کوهـل    ،این گـروه . لوبی داشته باشندتیریر مط «زبان چینی»توانند در فراگیری آواهای نمی ه
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ـتند  ،انـد ههای درس زبان چینی نیامدستفاوتی با کسانی که اصالً به کال گروهـی دیگـر در مطالعـۀ    . نداش

ـام      ،کوهل ـادگیری انج ـارتون عمـل ی یادگیری را بر پایۀ تعامل با معلم برقرار کرده بود و بدون استفاده از ک

 .آموز با معلم را برای کودک بسیار سودمندتر از مشاهدة کارتون دانس نکوهل تعامل زبا. شدمی

ـا  مینتای  این تیقیق  ـا زب آمـوز دارنـد،   نتواند مطلوب والدین، به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را ب

ـتای  فتهگذاران آموزشی قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از یاس معلمان و سیا های مطالعات پژوهشی در راس

ود ای متناسب با اهداف آموزشی و فرهنگی کودک را به وجـ نهزة اکولوژیک آموزشی، یک فضای رساحو

فرهنگی و آموزشی  های آموزش زبان انگلیسی و بهبود کیفی نکیفی  کارتو در ادامه برای ارتقای. بیاورند

 :شود پیشنهاد می

دار اس  و همواره توسـط  سزایی برخوربههای آموزشی از اهمی  نکارتو« بومی ساختن»موضوع  -٥

ـاهی   میهای انیمیشنی ناندرکاران تهیۀ کارتوس در کشور ایران، د. میققان حمای  شده اس  ـا آگ توانند ب

های آموزش زبان انگلیسی کنند و ناقدام به تهیۀ کارتو ،آموزانناز نیازهای آموزشی و باألخص فرهنگی زبا

ـاخته شـده در غـرب کمـک گیرنـد     های نهای مثب  کارتوجنبهتوان از میدر این راستا  ایـن  . آموزشی س

 .نیز تناسب دارد «رود پسامدرن»ویژگی با 

ـارتی و عملکـردی   جنبهتری در نگباید نقش پرراسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد  -٠ های هدایتی، نظ

ـان  . ابزارهای فرهنگی ساخته غرب داشته باشد ـین    ،در اختیار قرار دادن این کاالها بـه کودک آن هـم در چن

 .کندمیخسارات جبران ناپذیری به پیکرة اجتماع وارد  ،ایهطیف گسترد

بر ایـن  باید نظارت بیشتری  ،معلمان و والدین به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را با کودک دارند -٢

ـان     ،بدین منظـور . ها را آزادانه در اختیار کودک قرار ندهندها داشته باشند و آننکارتو ـا متخصص ـاوره ب مش

تواند تا حد زیادی خطرات پیش روی کودک میزش زبان انگلیسی و مشاوران علوم تربیتی و فرهنگی آمو

 .را برطرف کند

مسلماً درک فرهنگـی  . ها برای چه گروه سنی فراهم شده اس ندقیقاً باید مشخص شود که کارتو -٣

ـاظ نشـده     ا «انگلیسی جادویی»در کارتون . و آموزشی فراگیر در سنین مختلف متفاوت اس  یـن نکتـه لی

، آشکارا به تصویر کشیدن تمایالت جنسی برای کودکان با آن حساسی  و کنجکاوی به عنوان نمونه. اس 

در ذهن او به یک روند  ،هایی که مغایر اصول اخالقی و فرهنگ کودک اس ششود که ارزمیباعث زیاد، 
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دهد میاهش تضادها را در نزد کودک کبه دیگر بیان، حساسی  نسب  به این . طبیعی و هنجار تبدیل شود

های فرهنگی تـیریر ژرفـی   ضتعارتردید، این بی. کندمیها را به عنوان ارزش قبول تا جایی که کودک نیز آن

ـند و     ناز لیاظ سط  آموزشی نیز کارتو. بر زندگی او خواهد داش  ـته باش ها باید عملکـرد مطلـوبی داش

 .همگام با سط  فکری کودک حرک  کنند

بلکه  ،انتها باید خاطر نشان کرد مطالعاتی از این قبیل نباید به بررسی یک یا دو کارتون ختم شوددر  -١

ها بپردازند تا از این طریق بتـوان  مینههای موجود در تمام زنپژوهشگران باید به بررسی ابعاد مختلف کارتو

از طریق بررسی دقیق کیفی  در حد امکان از تیریرات منفی تعارضات فرهنگی کاالهای فرهنگی کم کرد و 

های آموزشـی در سـط  بـومی    نبهترین آن را انتخاب کرد و حتی نسب  به ساخ  کارتو ،هانآموزشی آ

 . اقدام کرد
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