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چكیده
مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان میکند که برای شناختی صـیی از رونـد رشـد
کودک در ابعاد مختلف ،باید به الیههای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسـی آنهـا پرداخـ .
یکی از این الیهها ،که میتواند ابعاد فرهنگی ،هویتی و آموزشی کودک را تی الشعاع قرار دهد ،نقش
«رسانه» اس  .در دنیای رو به توسعۀ مدرن ،رسانه تقریباً در تمام فعالی های بشر رخنه کـرده اسـ و
حوزة آموزش زبان نیز از این قاعده مستثنی نیس  .در این تیقیق کیفی ،به بررسی کارتون آموزش زبان
انگلیسی به نام «انگلیسی جادویی» ،که گلچینی از  ٠٢کارتون مختلف «وال دیزنی» اسـ  ،و تـیریر آن
بر فراگیر پرداخته شده اس  .این کارتون در ابعاد فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفـ  .نتـای
نشان داد کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» نهتنها در بعد آموزشی غنی نیس  ،بلکه ایـن خطـر نیـز
وجود دارد که مشاهدة بدون کنترل این برنامۀ آموزشی ،در کودک بینشی غربـی بـهوجـود بیـاورد کـه
میتواند در سنین جوانی منشی بسیاری از اختالالت هویتی و فرهنگی شود .در پایان ،پیشـنهادهایی نیـز
اراﺋه شده اس .
کلیدواژهها :مطالعات اکولوژیک ،آموزش زبان انگلیسی ،رسانه ،ابزارهای فرهنگی ،کـارتون «انگلیسـی
جادویی».
مقدمه

سبکها و روشهای مختلفی برای مطالعۀ یـادگیری زبـان دوم در کودکـان وجـود دارد کـه در آن،
نظریهها و تفکرات مختلف ،یکی پس از دیگری خلق شدهاند .در این میان ،هر کدام جانشین قالب فکـری
____________________________
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نظریههای پیشین شده و در این جابهجایی ،ایدههای جدید که از دل تفکرات قبلـی پدیـد میآیـد ،حـوزة
یادگیری زبان دوم را بیش از پیش چالشبرانگیز کرده اس  .با به روی کار آمدن نظریههای «سازندهگرایی»
( ،)Constructivismموج جدیدی از تیقیقات در حوزة یادگیری زبـان دوم بـه راه افتـاد ،کـه موضـوع
مشترک بیشتر آنها ،قراردادن زبانآموز در مرکز توجه بود .در این میان ،دو جبهۀ مخالف به وجود آمد کـه
هدای یکی را «ویگوتسکی» و دیگری را «پیاژه» بر عهده گرفته بود .در مدل سازندهگرایـی فـردی پیـاژه،
رشد شناختی کودک از اهمی بهسزایی برخوردار اس که در آن ،گذشتۀ کـودک و اینکـه او چـه مقـدار
اندوختۀ زبانی جمع کرده مورد توجه اس و این اندوخته ،نقش اساسی در یادگیریهـای بعـدی کـودک
دارد (پیاژه .)٥٥١١ ،به عقیدة پیاژه ( ،)٥٥٩٢یادگیری کودک وابسته به رشد شـناختی اوسـ و ایـن بلـو
فکری ،شرط الزم رسیدن به مراحل پیچیده و انتزاعی یادگیری تلقی میشود .در مقابل این نگـاه «فردگـرا»،
تصور جامعهشناختی ویگوتسکی اس که اعتقاد داش کودک دارای تواناییهای بـالقوهای اسـ کـه در
مییط آشکار میشود و فرد قادر اس کارهایی را که به تنهایی از عهدة آن بر نمیآیـد ،بـا کمـک میـیط
انجام دهد (ویگوتسکی.)٥٥٩١ ،
با پررنگ شدن نقش مییط و مطالعات اکولوژیک در حوزة یادگیری زبان دوم ،اسـتفاده از ابزارهـای
مختلف برای افزایش تواناییهای زبانآموز ،اهمی بهسزایی پیدا کرد که «رسانه» نیـز جـزﺋی از آن اسـ .
نقش رسانه در قلمروی زبان دوم تا اندازة زیادی مدیون نظریات کراشن اسـ کـه بیـان داشـ مقـدار و
کیفی اطالعات زبانشناختی که به زبانآموز تیمیل میشـود ،نقـش مهمـی در یـادگیری دارد (کراشـن،
 .)٥٥١١کراشن بر این عقیده بود که در معرض اطالعات زبانشناختیِ گویشوران زبان مقصد قرار گرفتن،
تنها شرط الزم یادگیری زبان دوم اس و بر همین اساس ،فیلﻢها و کارتونهای آموزشی فراوانی برای رفع
این نیازِ زبانآموزان به وجود آمد که در کنار آموزش« ،تفری » را نیز در بر میگرف .
با بوجود آمدن ابداعات صنعتی فراوان ،که در چند دهۀ أخیر شاهد آن بودیﻢ ،دامنۀ انتخاب والـدین در
به کارگیری مواد درسی بیش از پیش گسترده شده اس  .وبسـای هـا ،برنـامههـای رایـانهای ،نوارهـای
آموزشی ،فیلﻢ ،کارتون و تلویزیون ،نمونههایی از این انتخابها هستند .اما رابطۀ این برنامههـا بـا یـادگیری
زبان دوم در کودکان چیس ؟ نگاه کنجکاوانهتر ،ما را به سم این سؤال میکشاند که کیفی آموزشی این
برنامهها در چه سطیی اس ؟ آیا این برنامهها واقعاً برای کودکان مفید هستند؟ در سـالهـای اولیـۀ رشـد
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کودک ،تعامالت او با مییط بسیار با اهمی اس و در شکلدهی رفتار او تیریر غیر قابل انکاری دارد .با در
نظر گرفتن این موضوع ،بررسی ماهی کارتونهای آموزشی زبان باید با دق فراوان و عالمانه انجام شود.
یکی از منابع رسانهای ،که از میبوبی بسیار زیادی در بـین کودکـان برخـوردار اسـ  ،برنامـۀ آموزشـی
«انگلیسی جادویی» اس که در برخی مدارس و تقریباً در اکثـر مؤسسـات و کـانونهـای آمـوزش زبـان
انگلیسی وابسته به وزارت آموزش و پرورش از آن استفاده میشود .از این رو ،در ایـن مطالعـه بـه دنبـال
واکاوی و تیلیل فرهنگی و آموزشی این کارتون آموزشی هستیﻢ.
ﭘیشینۀ تحقیق

در مطالعات اکولوژیک آموزش زبان ،یکی از مواردی که در چند سال أخیر توسعۀ قابل توجهی داشته،
موضوع رسانه اس  .توجه به تیریرات مییطی در زندگی کودکان به قرن هیجده میالدی بر میگردد؛ در آن
زمان با آغاز چاپ رمان برای اولین بار ،بسیاری نگران این موضوع بودند که مخاطب ،مخصوصاً کودکان و
نوجوانان ،ممکن اس توسط ارزشهای حمای شده در این کتابهـا تیـ تـیریر قـرار گیرنـد و ایـن
شاخﺺهای فرهنگی باعث شود که فرد آنها را در زندگی خود دنبال کند و با الگوپذیری از آن ،زندگی و
فرهنگ خود را شکل دهد (بتی .)٠٢٢٢ ،رابینسون و همکارانش ( )٠٢٢٩بر ایـن عقیـدهانـد کـه فیلﻢهـای
«وال دیزنی» حدود  ٩٢سال اس که جزء جداناپذیر فرهنگ ایاالت متیده شده اس که مخاطبان اصلی
آن را کودکان تشکیل میدهند .در همین راستا ،دوندس ( )٠٢٢٥بیان میکند که مجموعۀ انیمیشـن «والـ
دیزنی» شهرت زیادی در بین کودکان در سرتاسر جهان دارد .همین اطالعات کافی اس تا میققـان را بـه
سوی این سؤال بکشاند که رسانه چطور میتواند در ابعاد مختلف آموزشی و فرهنگـی زنـدگی کـودک را
شکل دهد .جواب به این سؤال ملزم گذر از هزارتوی تیریرات رسانه بر جنبههای مختلف زندگی مخاطبان
اس و توجه دقیق و مطالعات جامع میطلبد.
نظریۀ «پرورش» ( )Cultivation Theoryرا که گربنر و همکارانش ( )٠٢٢٠اراﺋه کردند ،در پی اربات
این موضوع اس که هرچه وق بیشتری صرف نگاه کردن تلویزیون شود ،مخاطب ،جهـان واقعـی را در
قالب ارزشها ،نظریات و ایدﺋولوژی به تصویر کشیده شده در تلویزیون میبینـد .از زمـانی کـه تلویزیـون
برای اولین بار در سال  ٥٥١٢میالدی به جهان عرضه شد ،روز به روز به مخاطبان آن اضافه شد و امـروزه
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تقریباً در هر خانهای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد و کودک در طول روز بـه طـور متوسـط از  ٠تـا ١
ساع از زندگی روزمرهاش در تعامل با رسانه سپری میشود (بتی .)٠٢٢٢ ،اهمیـ توجـه بـه رسـانه در
بعضی کشورها آنقدر زیاد اس که کودکان زیر  ٠سال از نگاه کردن فیلﻢ و تلویزیون منع شـدهانـد (بتـی،
.)٠٢٢٢
به اعتقاد اندرسون و همکارانش ( ،)٠٢٢٢تیریرات منفی رسانه میتواند در اشکال متفاوت مثل «افزایش
پرخاشگری»« ،تداخل در خواندن» و «مشکالت مربوط به تمرکز» در افراد بارز شود .آنها در همین راسـتا
بیان کردهاند که در حوزة مدیری رسانه ،نیاز به یک «رژیﻢ رسانهای» اس که در آن مـواردی مثـل انـواع
مختلف رسانه ،مقدار نگاه کردن و تیریرات رسانه بر مخاطب مورد بررسی قرار میگیرد .با مقایسه رسانه بـا
«غذا» میتوان به موضوع رژیﻢ رسانهای بهتر پی برد .همانطور که مقدار غذای استفاده شده مهﻢ اسـ  ،در
عین حال ،کیفی و تعادل غذایی نیز از اهمی بهسزایی برخوردار اس  .بر این اساس ،رسانه در عین حال
که میتواند سازنده باشد ،نیاز به کنترل دقیق دارد و باید با آگاهی از آن استفاده شود .اکولوژی رشد کودک،
که برونفنبرنر ( )٥٥٩٥اراﺋه کرد ،نقش رسانه را بیش از پیش پررنگ میکند .در این مدل ،که بیشباه به
ساختار «پیاز» نیس  ،الیههای مختلفی وجود دارند که کودک از لیاظ تیریرپذیری از میـیط ،در الیههـای
بیرونی این ساختار قرار میگیرد و هر الیه ،بر الیۀ دیگر تیریر میگذارد .رسانه در بیـرونیتـرین الیـۀ ایـن
ساختار قرار میگیرد که همراه با ارزشهای فرهنگی ،کودک را تی تیریر قرار میدهند.
از جمله نظریههای آموزشی که برای یـافتن ماهیـ یـادگیری زبـان دوم اراﺋه شـده ،نظریـه «ارـر
پروانهای» ( )Butterfly effectاس  .بر طبق گفتۀ الرسن فریمن ( ،)٥٥٥٩در این نظریه بـه تـیریر عوامـل
مختلف بر یادگیری زبانآموز اشاره شده اس  .برای رسیدن به ماهی یادگیری زبان دوم ،نگاه میقق بایـد
به فرآیند یادگیری آموزش باشد نه به میصول پایانی که در این فرآیند ،کوچکترین و نـاچیزترین عوامـل
هﻢ میتوانند تیریرات شگرفی در روند آموزشی فرد داشته باشند .با در نظر گرفتن این موضوع بایـد توجـه
داش که همیشه مواردی وجود دارند که در میدودة آگاهی ما نیستند ،ولی میتوانند ارـرات مطلـوب یـا
نامطلوب زیادی در افراد بگذارند .به عنوان نمونه ،هوی افراد در سنین مختلف ،تی تیریر عوامل بسیاری
قرار میگیرد که میتواند زندگی فـرد را بـه کلـی دگرگـون کنـد .برزونسـکی ( ،)٠٢٢١بیـان میکنـد کـه
«فرآیندهای هویتی» متفاوتی در افراد وجود دارد و آنها را در چارچوب زیر تعریف میکند:

سال چهل و چهارم

فرهنگ ،کارتون و آموزش زبان انگلیس…

71

 آموزشی ( :)Informationalاینگونه افراد دربارة عقایدشان اطمینان الزم را ندارند و عالقۀ زیـادی
برای فراگیری اطالعات جدید دربارة خودشان نشان میدهند .تیریککنندة این گـروه افـراد ،موضـوعاتی
اس که با ایدهآلهای آنها تفاوت داشته و یا مخالف استانداردهای شخصی آنها باشد.
 هنجاری ( :)Normativeافراد این گروه به دنبال واگرایی ( )Divergenceنیستند و از اسـتانداردها
و انتظارات فرهنگی غالب پیروی میکنند .در این افراد ،هرچه تغییر مسـیر از هنجارهـای اجتمـاعی بیشـتر
شود ،فرد احساس گناه و نگرانی میکند.
 اجتناب از گریز ( :)Diffuse-avoidantدر این گروه فرد تا جایی که بتواند از گریز هـویتی دوری
میجوید و خود را در موقعی های که نیاز به تصمیﻢگیری اس  ،درگیر نمیکند.
در گروه «هوی آموزشی» ( )Informationalاس کـه رسـانه در انـواع متعـدد خـود میتوانـد
بیشترین تیریر را داشته باشد ،زیرا به دلیل عدم اطمینان و ربات اعتقادی در این دسـته افـراد ،کیفیـ رسـانه
میتواند ارر ژرفی در تغییر رفتار و هوی آنها داشته باشد .به دلیل اینکه این افراد بـه تفـاوتهـای ارزشـی
بیشتر تمایل دارند ،اگر میصول آموزشی با فرهنگ متفاوت و نامتعارف برای افراد عرضه شود بـه راحتـی
میتواند آها را به خود جلب کرده سیستﻢ هویتی و فکری آنها را تغییر دهد.
عقیده به استفاده از کارتونهای آموزشی از نوعی بینش «تعلیﻢ و تفـری » سرچشـمه میگیـرد کـه
جانشین تصور «تعلیﻢ و تربی » شده اس  .با مقایسه این دو مفهوم ،سؤالهایی در ذهن پدید میآید که آیا
استفاده از تصور «تعلیﻢ و تفری » میتواند در دل خود تربی را نیز داشته باشد؟ این سؤال «بُعـد فرهنگـی»
این مطالعه را در بر میگیرد .از طرف دیگر ،آیا این تفری باعث افزایش زبانآمـوزی در کـودک میشـود؟
این سؤال در این تیقیق« ،بُعد آموزشی» را شامل میشود که در ادامۀ این نوشتار به آنها پرداخته شده اس .
مطالعۀ میصوالت فرهنگی که کشورهای بیگانه عرضه کردهاند ،باید جزء الوی های نظارتی هر کشور
باشد؛ چرا که میصوالت فرهنگی ،که سینما و فیلﻢ جزء جداناپذیر آن میباشند ،با به تصویر کشیدن وقایع
جامعه میتواند در شکلدهی افکار و جه بخشیدن به رفتار افراد نقش غیر قابل انکاری داشـته باشـد .در
بیشتر اوقات ،تهیهکنندگان میصوالت فرهنگی ،ایدﺋولوژی خود را در قالب هنر به افراد تیمیل میکنند .به
عقیدة جوت و لینتون ( ،)٥٥١٥یکی از کارکردهای مهﻢ سینما ،که ابزاری تیریرگذار در قلمروی میصوالت
فرهنگی اس  ،ایجاد نگرشهای جدید و تبلیغ کاال یا فرهنگ آن کشور اس  .کارتونهای آمـوزش زبـان
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انگلیسی یکی از میصوالت فرهنگی اس که در ایران تقریباً در تمام مدارس ،مؤسسات آموزشی و حتـی
در مییط خانواده از آن برای آموزش کودکان استفاده میشود .به عقیدة جوت و لینتون« ،ایدﺋولوژی غالـب
جامعه از طریق ایدﺋولوژی عرضه شده در فیلﻢها تقوی میشود» (ص .)٢٣
تاکنون تیقیقات متعددی در بیث رسانه و تیریرات آن انجام شده اس  .بـه عنـوان نمونـه ،خنـداندل
( ،)٥٢١١تیریر جلوههای ویژة فیلﻢهای آموزشی بر میزان یادگیری دانشآموزان دبسـتانی را مـورد بررسـی
قرار داد و نتای این تیقیق نشان داد جلوههای ویژه در دانشآموزان دختر تیریر بیشتری دارد .در مطـالعهای
دیگر ،پیشقدم و میرزایی ( )٠٢٢٥در پژوهشی موردی که سه سال و نیﻢ به طول انجامیـد ،بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که تماشای کارتون میتواند یادگیری زبان دوم را افزایش دهد .در همین راسـتا ،فتیینیـا ()٥٢١٢
کاربرد نظریههای یادگیری را در فیلﻢهای آموزش ریاضی مقطع ابتدایی بررسی کرد و به این نتیجـه رسـید
که برخی کاربردهای آموزشی نظریههای یادگیری در تهیه و تولید فیلﻢهـای آموزشـی مـورد توجـه قـرار
نگرفته اس  .تا جایی که میققان میدانند ،تاکنون پژوهشی در راستای تیریرات فرهنگی و آموزشی کارتون
«انگلیسی جادویی» صورت نگرفته اس .
هدف ﭘژوهﺶ

توجه به فرهنگآموزی در دوران «روش ارتباطی» ( )Communicative Approachتوجه زیادی را
به خودش جلب کرد و اساس آن ،آموزش زبان به صورت طبیعی و واقعـی ( )Authenticبـود (بـراون،
 .)٠٢٢٩ولی سؤال اساسی این اس که آیا هر سنی پذیرش هر شـاخﺺ فرهنگـی را دارد؟ آیـا ابزارهـای
فرهنگی به مثابۀ «ابزار آشپزی» هستند که میتوان آنها را برای هر گروه با هر گرایش و طرز فکری اسـتفاده
کرد؟ آیا ضمانتی هس که این برنامهها بتواند منجر به زبانآموزی شود و یا حتی به رشد شناختی کـودک
کمک کند؟ بیتردید ،جواب به این سؤالها نقـش مهمـی در بهبـود وضـعی فرهنگـی و آموزشـی هـر
جامعهای دارد که باید جزء الـوی هـای سـیاس گـذاری آموزشـی باشـد .ابزارهـا و خـدمات فرهنگـی،
ایدﺋولوژیها ،ارزشها و روش زندگی را منتقل میکنند (بودرو )٠٢٢٢ ،و سود و منفع تجاری از لیـاظ
اهمی در جایگاه پایینتری قرار میگیرد .تاکنون مطالعات گستردهای در زمینۀ بررسـی کیفیـ ابزارهـای
فرهنگی انجام شده اس (پـروان و نصـرآبادی٥٢١١ ،؛ پیشقـدم و میرزایـی٠٢٢٥ ،؛ پیشقـدم و نـاوری،
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٠٢٢٥؛ خنداندل ،)٥٢١١ ،ولی مطالعهای مبنی بر بررسی کیفی کارتونهای آمـوزش زبـان انگلیسـی کـه
جذابی زیادی در بین کودکان دارند ،انجام نشده اس و این خود میتواند زنـگ خطـری بـرای جامعـه
باشد؛ چرا که کودکان و در چشﻢاندازی دورتر ،جامعه در نسلهای آتی میتواننـد قربانیـان ایـن ناآگـاهی
باشند .بنابراین ،در پژوهش حاضر میققان سعی دارند به بررسی جنبههـای فرهنگـی و آموزشـی کـارتون
پرمخاطب «انگلیسی جادویی» بپردازند تا مسﺌوالن و مردم آگاهانه نسب به انتخاب این میصـوالت اقـدام
کنند.
روش تحقیق

این تیقیق کیفی به منظور بررسی و آسیبشناسی کارتونهای آموزش زبان انگلیسی ،که جایگـاه
ویژهای در مؤسسات و بین خانوادهها پیدا کرده ،انجام شده اس  .برای رسیدن به این منظـور ،کـارتون
آموزشی «انگلیسی جادویی» ،تولیدی شرک اُمور مشترکین «والـ

دیزنـی» در اروپـا ،آسـیای میانـه و

آفریقای جنوبی وبه عنوان جذابترین و شناختهترین کارتون آموزش زبان انگلیسی در جهان (دوندس،
٠٢٢٥؛ رابینسون و همکارانش ،)٠٢٢٩ ،هدف مطالعۀ حاضر اس  .هدف ایـن کـارتون ،آمـوزش زبـان
انگلیسی به کودکان اس  .معموالً کودکان زیر  ١سال بیشترین مخاطب این برنامه هسـتند .در کـل٠٩ ،
قسم

در این برنامۀ آموزشی وجود دارد که هر کدام به مدت  ٠٢دقیقه نمـایش داده میشـود .در ایـن

مطالعه  ٠٢قسم

آن مورد بررسی قرار گرفـ

کارتون ،تصاویر و مساﺋل فرهنگی در الوی
«وق

( ١٠٢دقیقـه) .در مطالعـۀ حاضـر ،بررسـی زیرنـویس

قرار داشتند .هر قسم

از چهار فعالی

مختلف به نامهای

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

کارتون و برجسته بودن «انگلیسی جادویی» به این خـاطر اسـ کـه در بیشـتر مؤسسـات آموزشـی و
مدارس وابسته به آموزش و پرورش در ایران شهرت بسیار زیادی دارد و ابزار آموزشی مـورد اسـتفادة
بیشتر معلمان زبان انگلیسی اس  .برای آگاهی از این موضوع از مدارس و مؤسسـات زبـان انگلیسـی،
کتابفروشیها و نشریات پژوهشی داخل و خارج ،تیقیقات الزم به عمـل آمـد و متوجـه شـدیﻢ کـه
انتخاب درستی بوده اس  .دلیل دیگر انتخاب این اس
«وال دیزنی» میباشد.

که این کـارتون چکیـدة  ٠٢کـارتون مختلـف
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نتایج

برای بررسی بهتر و دقیقتر کارتون «انگلیسی جادویی» ،آن را در دو بعـد فرهنگـی و آموزشـی مـورد
مطالعه و بررسی قرار دادیﻢ.
ابعاد فرهنگی

میصوالت فرهنگی ،که رسانه بخـش بزرگـی از آن را تشـکیل میدهـد ،نقـش بهسـزایی در ایجـاد
«تصورات غالب» ( )Stereotypeدر کودکان دارد .تصورات غالب در کودکـان میتوانـد از طریـق تعامـل
آنها بـا رسـانه (مخصوصـاً کـارتون و فیلﻢ) شـکل گیـرد (رابینسـون و همکـارانش .)٠٢٢٩ ،فیلﻢهـا و
کارتونهای آموزشی ،امروزه جایگاه ویژهای در زندگی کودکان پیدا کردهاند و این برنامهها با اراﺋۀ تصـاویر
و ایدﺋولوژیهای مشخﺺ ،میتوانند ذهن کودک و رفتار او را شکل دهند و تصـورات غالـب را تقویـ
کنند و یا ممکن اس به کلـی باعـث تولیـد و یـا حـذف تصـورات غالـب شـوند .در صـورت وجـود
مغایرتهای فرهنگی بین فرهنگ کشور سازنده و فرهنگ استفاده کننده از این برنامههـا ،در ذهـن کـودک
این ابهام به وجود میآید که کدام ارزش را به عنوان واقعی بپذیرد؛ به عنـوان مثـال ،تمـایالت جنسـی از
ویژگیهای بارز در کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» اس که تصورات غالب فرهنگ کشور سازنده را
به نمایش میگذارد و نباید برای کودکان که حساسی بیشتری دارند به طـور آشـکار نمـایش داده شـود.
جالب اینکه در بیشتر قسم های کارتون ،تمایالت جنسی هیچ رابطهای با موضوع اصلی ندارد و ماهیـ
آموزشی آن نیز مبهﻢ اس و گویا فقط نقش تقوی کردن شاخﺺهای فرهنگی در ذهـن کـودک را دارد.
این میتواند در کودکان به خلق تفکرات غربگرایانه تبدیل شود که در جوانی تبدیل بـه مشـکالتی مثـل
هوی گریزی و فرهنگگریزی شود .در برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» ،بررسی فرهنگی را میتوان در
چارچوب موارد ذیل بررسی کرد:
 کاربرد رنگ
 اعمال نامتعارف
 نیوة تعامل افراد
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رنگسنجی شﺨصیﺖها

یکی از شخصی های نامطلوب برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» سگی اس به نام «گوفی» .گـوفی در
زبان انگلیسی به معنای «احمق» معنی میشود .ویژگیهای ظاهری «گوفی» نیز از دیگر شخصی هـا متفـاوت
اس  .به عنوان مثال ،برای متمایز کردن او از سگهای دیگر ،از رنگ مشکی اسـتفاده شـده اسـ  .اسـتفاده از
رنگ در شخصی ها به خوبی نمایانگر تمایل یا بیمیلی به شخصی هاسـ (در ادامـه بیشـتر بـه آن اشـاره
میشود) .رنگ مشکی خود میتواند نمادی از تعصبات نژادی جامعـۀ غـرب بـه سـیاهپوسـتان باشـد و ایـن
کارتونها رنگ سیاه را در نظر کودک پلید و منفی جلوه میدهد که از طریق تکرار ،آن را به تصـور غالـب در
ذهن کودک تبدیل میکنند .از طرف دیگر ،اکثر شخصی های زن و حتـی برخـی از شخصی هـای مـرد در
برنامۀ آموزشی «انگلیسی جادویی» موهای بور دارند که این خود نمایانگر تمایل تهیهکنندگان به پررنگ کردن
نژاد اروپاییان اس  .در قسمتی دیگر از کارتون ،بچه اُردکی تازه متولد شده به خاطر تفاوت رنگ کـه بـا بقیـۀ
جوجه اُردکهای متولد شده دارد از گروه آنها جدا میافتد و با واکنش شدید مادر مبنی بر ناپسند بـودن رنـگ
پوستش روبرو میشود .اینگونه تصاویر این اندیشه را تداعی میکند که رنگ و ویژگیهـای ظـاهری نقـش
پذیرفته شدن یا طرد شدن از گروه را دارد .به عنوان نمونه ،شکل ( )٥بیانگر رنگ مـو در شخصی هـای زن
متعارف (مطابق با فرهنگ ایران) و نامتعارف (مطابق با فرهنگ غرب) اس :
شكل ( -)١ویژگیهای رنگ مو در شﺨصیﺖهای زن با ﭘوششی متعارف و نامتعارف
رنگ مو در شﺨصیﺖهای زن با ﭘوشﺶ متعارف
 %١٨رنگ طالیی ،قهوهای و قرمز
 %٨١سیاه

رنگ مو در شﺨصیﺖهای زن با ﭘوشﺶ نامتعارف
 %٩١طالیی ،بور و قهوهای
 %٠١سیاه 

با اندکی تیمل در شکل ( )٥میتوان به این نتیجه رسید که در کارتون آموزشی «انگلیسـی جـادویی»،
لباس متعارف و نامتعارف با مدل اروپایی تعریف شده اس ؛ زیرا رنگ بور ،قرمز و قهوهای مشخصۀ نـژاد
اروپایی اس و رنگ سیاه در اقلی اس  .بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از رنگ «سیاه» در
شخصی «گوفی» اتفاقی نبوده و تمایالت و تعصبات فرهنگی سازندة کارتون را نشان میدهد.
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ویژگیهای شﺨصیﺖهای زن در کارتون آموزشی

در تمام  ٠٩قسم کـارتون آموزشـی «انگلیسـی جـادویی» ٥٩ ،شخصـی زن وجـود دارد کـه
مشخصات آنها در شکل ( )٠ذکر شده اس .
شكل ( -)٢شاﺧﺺهای ظاهری شﺨصیﺖ زن در کل قسﻤﺖها

ﭘوشﺶ ظاهری
متعارف
 ٢مورد از  ٨١شخصی

نامتعارف
 ٨٨مورد از  ٨١شخصی

زن

زن

شـکل ( )٥نشــان میدهــد کـه بیشــتر شخصی هــای زن ،کـه در لباســی نامتعــارف در
کارتونها ظاهر شدهاند ،موهای طالیی و بور دارنـد و ایـن خـود نـژاد اروپـایی را بـه تصـویر
میکشد .با کنار هﻢ گذاشتن شکل ( )٥و شکل ( ،)٠به این نتیجه میرسـیﻢ کـه تمایـل سـازندة
کارتون تا اندازة زیادی در به تصویر کشیدن فرهنگ اروپایی اس  .دیـده میشـود کـه هـﻢ در
ویژگیهای شخصیتی زنهای مطابق با فرهنگ ایران و هﻢ در ویژگیهـای شخصـیتی زنهـای
مطابق با فرهنگ غرب ،ارزش غالب ،ایدﺋولوژی اروپایی اس « .نظریههای اجتماعی یـادگیری»
بیان می دارند که یادگیری انسـان از طریـق افـراد و وقـایعی کـه در رسـانه بـه تصـویر کشـیده
میشوند ،تی

تیریر قرار میگیرد (باندورا .)٥٥٥٣ ،با در نظر گرفتن این موضـوع ،در معـرض

تضادهای فرهنگی قرار گرفتن ،ممکن اس

در بینش و رشد کودک تـیریر منفـی بگـذارد .ایـن

کارتونها ،این تفکر را القاء میکند که دروازة پیشرف

و الزمۀ یادگیری زبان انگلیسی ،پوشیدن

لباسهای عریان ،داشتن مدل موی متعارف در غرب و یادگیری رقﺺهـای غربـی اسـ  .ایـن
مصداق بارز «استیالۀ فرهنگی» اس

و جای بسی ناامیدی اس

این کارتونها را به عهده نگرفته اس .

که هیچ سازمان دولتی نظارت
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از دیگر خصوصیات فرهنگی که در این کارتونهای آموزشی بـه وضـود دیـده میشـود« ،تمـایالت
جنسی» اس  .نتای بررسی  ٠٢قسم از کل کارتونها ٢٩ ،مورد تمایالت جنسی را نشان داد که به نظـر
هدف آموزشی مشخصی نداش و تا اندازة زیادی نمایانگـر تمـایالت فرهنـگ غـرب بـود .در ایـن ٠٢
قسم  ،توزیع بخشهای مربوط به تمایالت جنسی در ادامه بیان شده اس :
جدول ( -)١توزیع بﺨﺶهای مربوط به تﻤایالت جنسی

تﻤایالت جنسی (بوس کردن و به آغوش کشیدن)
بیان شده در زیرنویس
کارتون (هدف آموزشی)
 ٥٠مورد

در قالب تصویر
(بدون ذکر در زیرنویس)
 ٠١مورد

جدول ( )٥نشان میدهد در کارتونها ،بیشترین مقدار نمایش تصورات غالـبِ فرهنگـی از طریـق
«تصاویر» نشان داده شده اس  .از آنجا که تصاویر و شخصی های جذاب کـارتونهـا ،کودکـان را بیشـتر
جذب میکند ،دیده میشود که در این کارتونهای آموزشی موارد بیشتری در قالب تصویر و بـدون ذکـر
زیرنویس و یا حتی بدون بیان شفاهی آن اراﺋه شده اس که میتواند تـیریر بیشـتری بـرای نهادینـه کـردن
ارزشهای فرهنگی داشته باشد .مساﺋل فرهنگی مربوط بـه تمـایالت جنسـی از ویـژگیهـای بـارز ایـن
کارتونهاس  .در قسم ِ  ٠٢کارتون که عنوان آن « »Fairytaleاس  ،در بخشی از کارتون در زیرنویس
درس آمده:
Tinker Bell is jealous of Wendy.

تینكربل به ویندی [به خاطر عالقۀ او به ﭘیترﭘن (شخصی مرد)] حسادت میکند.
این کارتونها برای کودکان فراهﻢ شده اس ؛ حال آنکه کلمۀ « »jealousدر این باف باید در فرهنگ
بزرگساالن ترجمه شود .چون نوع حسادت به خاطر تمایالت جنسی اس  ،بیتردید برای کودکـان بـا آن
حساسی باال به مساﺋل فرهنگی ،بیان چنین کلماتی میتواند تیریر نامطلوبی بر آنها بگذارد و حتـی باعـث
بوجود آمدن تضادهای فرهنگی شود.

70

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ( دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

شمارة دوم

موسیقی و رقﺺ از شاخﺺهای اصلی در کشورهای اروپایی تلقی میشود .در کـلِ  ٠٢قسـم ،
 ٢١مورد مرتبط به موضوع رقﺺ بود .بررسی دقیقتر نشان داد که این رقﺺها همه از نوع «رقﺺ دونفره
و گروهی» ( )Swingاس که در دهۀ  ٥٥٠٢تا دهۀ ٥٥٣٢در آمریکا متداول بوده و از فرهنـگ اروپاییـان
سرچشمه گرفته اس  .از کل این  ٢١مورد رقﺺها ،فقط  ٥٠مـورد آن در زیرنـویس ذکـر شـد و هـدف
آموزشی داش و  ٠٢مورد دیگر آن بدون ذکر در زیرنویس و حتی بیان شفاهی بـود .در اینگونـه مواقـع
تیریر فرهنگی بیشتر میشود؛ زیرا توجه کودک منیصراً به تصاویر اس و کودک ترغیب میشود که فقـط
به تصاویر نگاه کند .بنابراین ،چون کودک جذب کارتون میشود ،ویژگیهای فرهنگی که در قالب تصویر
نشان داده میشود ،ارر ژرفتری به جا خواهد گذاش .
در کارتونهای «وال دیزنی» ،تهیهکننده با به وجود آوردن فرهنگی درونی این پیام را میرساند که
برای ورود به این دایره باید مثل فرهنگ زبان مبدأ رفتار کرد تا مطلوب گروه درونی بود.

فرهنگ بیرونی
()The outer world

فرهنگ درونی
()Inner circle

در این ارتباط ،کودک به خاطر نزدیکتر شدن بـه شخصی هـای کـارتون ،جهـان بیـرون از کـارتون
(واقعی ) را در حاشیه قرار میدهد و جهان درونی کارتونها برای او به واقعی مبدل میگردد .این تصور
میتواند در کودکان منجر به خلق واکنشهایی مغایر با اصـول فرهنگـی مـورد قبـول در فضـای خـارجی
کارتون شود .بیشتر سؤالهایی که در کارتون «انگلیسی جادویی» مطرد شده ،زبانآموز را به عنوان هـویتی
فعال در نظر نگرفته اس و ذهن او را بیشتر به میتوای کارتون معطوف میکند .در نتیجه ،زبانآموز که این
کارتون را نگاه میکند ،در دایرة بیرونی قرار میگیرد که باید تالش کند خودش را به دنیـای درون کـارتون

فرهنگ ،کارتون و آموزش زبان انگلیس…
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نزدیک کند؛ این کار نیز از طریق پیروی از ایدﺋولوژی به تصویر کشیده شده در کارتون امکانپذیر اس  .از
دیگر موارد میتوان به رابطۀ بین تصاویر ،موقعی ها و زیرنویس کارتون اشاره کـرد .در برنامـۀ آموزشـی،
تصاویر نقش کلیدی دارند و زیرنویسها فقط حمای کنندة تصاویر هستند و بهتنهایی مستقل نیستند و یـا
فاقد نظﻢ مشخﺺ هستند .به بیان دیگر ،زبان ،وابسته به تصاویر اس و این در حـالی اسـ کـه در یـک
برنامۀ آموزشی غنی ،تصویر باید نقش آسانکنندة اطالعات آموزشی را داشته باشـد .پیـاژه ( )٥٥٩٢عقیـده
دارد کودکان به تصاویر و فیلﻢهایی که برای آنها تازگی دارد عالقۀ بیشتری نشـان میدهنـد .ایـن موضـوع
باعث میشود که در ارر توجه بیشتر به کارتونها و تصاویر ،که یافتهها نشان داد در ابعاد مختلف با فرهنگ
کشور ایران متفاوت اس  ،میتواند کودک را دچار استیالۀ فرهنگی کند .تلویزیون و رسانه در این باف از
حال «شبکۀ ارتباطات» ( )Networkبه «شبکۀ ارتباطدار شده» ( )Networkedتبدیل شده اس کـه بـه
جای ارج نهادن به فرهنگهای مختلف به ابزاری در دس دول مندان تبدیل شده که از طریق آن عالیـق
شخصی خود را به جهان عرضه میدارند .شـومان ( )٥٥٩٢بـا طـرد مـدل «فاصـلۀ اجتمـاعی» ( Social

 )distanceتصویری از شرایط یادگیری «مطلوب» و «نامطلوب» را نشان میدهد:
مدل فاصلۀ اجتﻤاعی
Social distance

سلطه

ترکیب

هﻤبستگی

هﻤﺨوانی

استﻤرار

Dominance

Integration

Cohesiveness

Congruence

Permanence

شومان از این طبقهبندی برای تعریف باف آموزشی مطلوب و نامطلوب استفاده کرده اس  .شومان در
قسم «همخوانی» در «مدل فاصلۀ اجتماعی» ،سؤالهای زیر را مطرد میکند:
 -٥آیا فرهنگ زبانآموز با فرهنگ زبان مقصد همخوانی دارد؟
 -٠آیا نظام ارزشگذاری و عقاید دو زبان به هﻢ شباه دارد؟
 -٢طرز فکر و گرایش افراد در زبان مبدأ و زبان مقصد به چه نیوی اس ؟
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با مقایسۀ این مدل و یافتههای این تیقیق نتیجه میگیریﻢ ویژگیهای فرهنگی به تصویر کشیده در این
کارتون خود باعث به وجود آوردن شرایط آموزشی نامطلوب میشود؛ زیرا بـین فرهنـگ کشـور اسـتفاده
کننده (ایران) و فرهنگ اروپاییان تفاوتهای بارزی وجود دارد.
ابعاد آموزشی

به عقیدة پیشقدم و میرزایی ( ،)٠٢٢٥رسانه میتواند انگیزة الزم را در کودکان بوجود بیاورد تـا آنهـا
بتوانند ارتباطی تعاملی در فراگیری زبان دوم داشته باشند .در این جا این سؤال در ذهن تداعی میشود کـه
آیا کارتون «انگلیسی جادویی» در بُعد آموزشی میتواند جوابگوی نیازهای کودکان باشد؟ مسلماً کارتون و
در کل ،وسایل کمکآموزشی باید بتوانند به این سؤال پاسخ دهند کـه چگونـه میتـوان یـادگیری بهتـر و
بیشتری داش و آیا واقعاً به این هدف خود رسیدهانـد؟ در ادامـه بـه بررسـی کیفیـ آموزشـی کـارتون
«انگلیسی جادویی» میپردازیﻢ.
بررسی زیرنویس و محتوای آموزشی کارتون

بررسی زیرنویس  ٠٢قسم از کارتون «انگلیسی جادویی» نشان داد بیشتر جمالت به کار بـرده شـده
جنبۀ ارتباطی ندارند و برای مکالمۀ روزمره مناسب نیستند .به دیگر بیان ،غیرکاربردی هستند .به عنوان مثال،
از کودک خواسته شده تا اسﻢهای سخ چند هجایی را فرا گیرد که در واقعی ِ کـودک وجـود خـارجی
ندارد .به عقیدة شعبانی (« ،)٥٢١٣اگر مجموعۀ عوامل موجود در مییط برای شـاگرد برانگیزاننـده و قابـل
درک نباشد ،مسیلهای در ذهن او ایجاد نخواهد شد» (ص  .)٥١موارد زیر از میان زیرنویسهای موجود در
کارتون استخراج شده اس :
1. He can fly.

او میتواند پرواز کند.
همه میخواهند گربه باشند.

2. Everybody wants to be a cat.

اسﻢ این شخﺺ مایكل اس .

3. This is Michael.

او میخواهد با او دوس باشد.

4. He wants to be his friend.
5. Who lives in this house? Windy lives in this house.

چه کسی در این خانه زندگی میکند؟ ویندی در این خانه زندگی میکند.
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6. Who can fly? Petter Pan can fly

بیشتر جملههای بیان شده در زیرنویس و یا جملههایی که به صورت شفاهی بیان میشود کاربردی نیستند
و واقعگرایانه سازماندهی نشده اس  .ایـن موضـوع سـتودنی اسـ کـه کودکـان جـذب تماشـا کـردن
صینههای جذاب این کارتون میشوند و خیالپردازی و انیمیشن کـارتون توانسـته «والـ دیزنـی» را بـا
زندگی کودکان عجین کند ،ولی در بیث آموزش باید واقعبینانه عمل کرد و از جمالت و مفاهیمی را کـه
از اهمی بیشتری برخوردار هستند استفاده کرد .به عنوان نمونه ،جملـۀ ( )٥کـاربرد زیـادی در ارتباطـات
روزمره ندارد و یا به بیان دیگر ،ملموس نیس  .جملۀ ( )٠نیز به همین صـورت اسـ  .بـه نظـر میرسـد
زیرنویس کارتون فقط نقش حمای کنندة میتوای کارتون را دارد و بهتنهایی مسـتقل و بـامعنی نیسـ  .از
مواردی دیگر که در بیـث زیرنـویس کـارتون میتـوان اشـاره کـرد ،اسـتفادة بـیش از حـد از اسﻢهـای
شخصی هاس به گونهای که کودک باید بیشتر آنها را که ممکن اس بـرای او بیمعنـی باشـد در ذهـن
خود بگنجاند .به عنوان مثال ،تنها در قسم های « »Family« ،»Helloو « »Friendsکه سـه قسـم اول
کارتون را شامل میشوند ،حدود  ٠٠شخصی جدید معرفی میشوند و تمام سؤال و جوابهـا در مـورد
آنها اس  .بنابراین ،کودک نقش غیر فعالی در آموزش دارد که نظریههای یادگیری جبهۀ مقابل این عقیده را
حمای میکنند؛ کودک زمانی مسﺌولی یادگیری را بر عهده میگیرد که خودش جزﺋی از یادگیری باشـد.
به عقیدة براون ( ،)٠٢٢٩کودکان به شدت «خودمدار» ( )Egocentricهستند؛ بدین معنی کـه جهـان را از
دریچۀ نگاه خود تعریف میکنند (نه دیگران) و اُمور جهان را متمرکز بر خودشان میبینند .جملههـای (،)٢
( )١و ( )٢که پیشتر بیان شد ،کودک را ملزم به یادگیری و حفظ کردن اسامی بیگانه (و فاقد ارزش معنایی
و ارتباطی) میکند و حتی برای جواب دادن به سؤال باید اسامی را به درسـتی بیـان کنـد .جملـۀ ( )٣نیـز
میتواند در ذهن کودک ابهام بوجود بیاورد .در این جمله از کلمات « »heو « »hisاستفاده شده اس  .ایـن
نکته را باید خاطر نشان کرد که پیدا کردن «مرجع ضمیر» در اینگونه جمالت برای کودک دشـوار اسـ .
مشخﺺ نیس (ابهام دارد) که منظور از « »hisچیسـ و «او» کـه دو بـار تکـرار شـده بـه چـه کسـانی
برمیگردد؟ بر اساس نظریات پیاژه ،کودک فقط آنچه را کـه ببینـد واقعیـ میپنـدارد و اجسـامی کـه از
قلمروی چشﻢ او به دور باشد (نگاه به گذشته و آینده) بدون شک برای او وجود خارجی ندارد.
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گاه خود تصاویر ممکن اس باعث تداخل در یادگیری شود .در قسم هایی از کارتون از زبـانآمـوز
سؤاالتی پرسیده میشود و در همین حال کارتون نیز در حال نمایش اس  .این کار مانع از این میشود که
کودک فکر خود را متمرکز کند .بهتر اس سؤالها به صورت راب (همزمان نبودن بـا پخـش کـارتون) و
خارج از فضای کارتون بررسی شوند.
یکی از فعالی های کارتون به نام «وق بازی» ( )Play Timeاس که در آن از کودک خواسته شـده
جمالتی را تکرار کند .تکرار کردن با مضمون  playکه تفری و سرگرمی را میرساند ،هماهنگ نیس  .در
همین راستا ،بیشتر تمرینهای اراﺋه شده در کارتون جنبۀ آموزشی ندارد .به عنوان مثال )٥( :به کودک وق
کافی برای فکر کردن نمیدهد و به بیان دیگر ،سرع پخش تمارین سریع اس ؛ ( )٠ساختار تمرینهـا و
نیوة اراﺋۀ آنها از ساده به سخ نیس و به بیان دیگر ،تمرینها اساس آموزشـی ندارنـد؛ ( )٢تمـرینهـا
بیشتر از نوع تکرار و حفظ کردن اس  .تکرار و بازگو کردن آنچـه کـه زبـانآمـوز شـنیده اسـ  ،مسـلماً
نمیتواند چندان سودمند واقع شود (آزوبل )٥٥٢٣ ،و همانطور که در طبقهبندی شناختی بلوم ( )٥٥١٢نیز
اشاره شده اس « ،دانش» در پایینترین سـط توانـایی در حیطـۀ شـناختی اسـ و نمیتـوان «دانسـتن»،
«توانستن» و «انجام دادن» را مساوی پنداش (شعبانی .)٥٢١٣ ،در این برنامۀ آموزشی تیکید بیش از حد بـر
میفوظات اس و این فضای آموزشی غنی را بوجود نخواهد آورد؛ ( )٣بیشتر مفاهیمی که در تمـرینهـا
بیان شده اس  ،ماهیتی انتزاعی دارند که درکشان برای کودک دشـوار اسـ  .بـه عنـوان نمونـه ،یـادگیری
کلماتی مانند «حسود» ( )Jealousو «لذیذ» ( )Deliciousبرای کودک مشـکل اسـ  ،زیـرا ایـن کلمـات
انتزاعی هستند و کودکان به یادگیری کلمات عینی و ملموس تمایل بیشـتری نشـان میدهنـد .دونالدسـون
( )٥٥٩١عقیده دارد که کودکان وقتی بتوانند موقعی را درک کنند و از این درک برای فهﻢ مطالبی که گفته
شده کمک بگیرند ،توانایی آنها پیشرف چشﻢگیری میکند.
بررسی تصاویر و موقعیﺖهای شكلدهندۀ کارتون

با بررسی تصاویر و موقعی های خلق کارتون ،میققان دریافتند که بین مطالب و میتوای کـارتون
رابطۀ منسجمی وجود ندارد .در بیشتر مواقع ،زیرنویس با تصاویر هماهنگ نبود .در نتیجـه ،کـاربرد مـوارد
گفته شده به خوبی صورت نمیگرف  .در این برنامهها به نیازهای انسانی از قبیل عشق ،دوستی ،خـانواده،
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میب و بسیاری ارزشهای دیگر توجه خاصی شده اس که همـۀ ایـن مـوارد میتوانـد در شکلدهـی
هویتی کودکان تیریرگذار باشد .به خاطر وجود چنین موقعیتی ،ارزشها و ضد ارزشهـا سـریعتـر انتقـال
مییابد .در این صورت در کودک نوعی احساس تعلق بوجود میآید و کودک ،هوی خـود را در جمـع
آنها تعریف میکند.
رویكرد فرامتنی آموزشی

در دیدگاه «پسامدرن» این اصل استوار اس که دستورالعملی خاص برای همۀ انسانها وجود ندارد .به
بیان دیگر ،شهرت جهانی کارتون «انگلیسی جادویی» ،دیدگاه مدرنیس را تقوی میکند .بدین معنی کـه
فرض شده استفاده از این کارتون ،بهترین نتیجه را در تمام فرهنگها و گرایشها به دنبال خواهـد داشـ .
پسامدرن ،دیدگاه مقابل مدرنیس  ،این عقیده را قبول ندارد و ادعا میکند که واقعی « ،دارویی» نیس کـه
برای همه کارگر بیفتد؛ در دیدگاه پسامدرن« ،واقعیـ » در فـرهنگهـای مختلـف تعریفـی متفـاوت دارد.
بنابراین ،آنچه برای فرهنگ غرب ارزش اس  ،ممکن اس در ایران ارزش میسـوب نشـود .در کـارتون
آموزشی «انگلیسی جادویی» )٥( :اصل نیازسنجی رعای نشده و نیازهای ارتباطی فراگیر نادیده گرفته شده
اس ؛ ( )٠اطالعات بیان شده با سط فکری و آموزشی کودکان هﻢخوانی ندارد؛ ( )٢گوینـده فقـط مـرد
اس که بهتر اس از صداهای مختلف و حتی صدای خود بچهها استفاده شود تا تیریر بیشتری داشته باشد
و واقعیتر جلوه دهد؛ ( )٣از متخصصان آموزش زبان انگلیسی اسـتفاده نشـده ،بلکـه تهیهکننـده ،شـرک
«وال دیزنی» اس .
نتیجهگیری

در این پژوهش ،کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» ،که از میبوبترین برنامههای آموزشی در حوزة
کودکان به حساب میآید ،مورد مطالعه قرار گرف  .تیقیق مورد نظر در دو بعد فرهنگی و آموزشی توسط
میققان انجام شد .بدیهی اس که نتای بهدس آمده از این تیقیق میتوانـد در راسـتای «تیقـق هویـ
ملی» بسیار سودمند واقع شود؛ چرا که تضادهای فرهنگی قابل توجهی در این کارتون پرمخاطب دیده شد.
یافتهها توانس سؤاالت متعدد این تیقیق را که در ابتدا و در باف این نوشتار بیان شـده بـود بـه خـوبی
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پاسخ دهد .کارتون «انگلیسی جادویی» در هر دو بعد فرهنگی و آموزشی نتوانسـ امتیـان مـوفقی پـس
دهد .شاید بهتر اس نام این کارتون را «جادوی اروپایی» گذاش از آنجا که توانسته مخاطبـان بیشـماری
را پای تلویزیون بنشاند و از طریق شخصی های دوس داشتنی کارتونها ،در نقاب آمـوزش ،آگاهانـه یـا
ناآگاهانه تفکرات غرب را به افکار تزریق کند .از طرف دیگر ،مفاهیﻢ و ارزشهای فرهنگی با سط فکری
و فرهنگی کودکان همخوانی ندارد .روش آموزش نیز منظﻢ و اصولی نیس  .به نظر ،تهیۀ این کارتون بیشتر
تبلیغ برای نام تجاری «وال دیزنی» اس  ،زیرا شهرتِ نام تجاری ،راهی برای جلب اعتماد مشتری اسـ .
به عنوان مثال ،در ابتدای هر قسم از کارتون این جمله تکرار شده اس :
با وال دیزنی میتوانید لیظههای جالب داشته باشید.

You can have fun with Disney.

از موارد دیگر میتـوان بـه موضـوع «دانـش» ( )Knowledgeو «بیـنش» ( )Insightاشـاره کـرد .در
قلمروی آموزش ،زمانی تعلیﻢ و تربی ارزشمند میشود که بتوانـد در کنـار دانـش ،ذهـن کـودک را نیـز
پرورش دهد و جهانبینی او را تقوی کند .در کارتون «انگلیسی جادویی» نهتنها از لیـاظ دانـش ضـعیف
عمل شده اس  ،بلکه در کودک به خلق «بینشی غربی» منجر میشود .فریره ،یکی از معروفتـرین مربیـان
تربیتی که تاریخ تاکنون به خودش دیده ،بیان میدارد که ذهن فراگیر نباید بهمثابۀ حساب بانکی فرض شود
که با اطالعات فراوان از سوی معلﻢ پُر شود ( .)٥٥٩٢بر خالف آن ،فریره معتقد اس کـه بایـد در فراگیـر
بینشی بیطرف بوجود آورد تا از طریق آن بتواند جهان پیرامون را کشف کند و حتی آن را تغییر دهد.
بوردو ( )٠٢٢٢به «هوی تعلـق و عالقـه» در انسـان اشـاره میکنـد و از دیـدگاه او ،ایـن هویـ در
شکلدهی رفتار انسان بسیار مؤرر اس  .ایدهآل در کارتون آموزشی «انگلیسی جادویی» طوری معرفی شده
که با فرهنگ کشور ایران در تضاد اس  .این درس مثل این اس که در بعـد «هویـ فیزیکـی» ایـن را
مطرد کنیﻢ که ایدهآل استفاده از پروتﺌین در روز چه مقدار اس و باید سعی کرد بـه ایـن ایـدهآل رسـید.
پیشقدم و ناوری ( )٠٢٢٥در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که در معرض فرهنـگ بیگانـه قـرار گـرفتن
نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه این احتمال اس که فرد دچار فرهنگزدگی شود.
نتای این تیقیق یافتههای کوهل ( )٠٢٢٣را تییید میکند .کوهل تیقیقاتی در زمینۀ یادگیری کودکان از
طریق نگاه کردن کارتون انجام داد و به این نتیجه رسید کـه کـارتونهـای آموزشـی مخصـوص کودکـان
نمیتوانند در فراگیری آواهای «زبان چینی» تیریر مطلوبی داشته باشند .این گـروه ،بـه گفتـۀ کوهـل ،هـیچ
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تفاوتی با کسانی که اصالً به کالسهای درس زبان چینی نیامدهانـد ،نداشـتند .گروهـی دیگـر در مطالعـۀ
کوهل ،یادگیری را بر پایۀ تعامل با معلﻢ برقرار کرده بود و بدون استفاده از کـارتون عمـل یـادگیری انجـام
میشد .کوهل تعامل زبانآموز با معلﻢ را برای کودک بسیار سودمندتر از مشاهدة کارتون دانس .
نتای این تیقیق میتواند مطلوب والدین ،به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را بـا زبـانآمـوز دارنـد،
معلمان و سیاس گذاران آموزشی قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از یافتههای مطالعات پژوهشی در راسـتای
حوزة اکولوژیک آموزشی ،یک فضای رسانهای متناسب با اهداف آموزشی و فرهنگی کودک را به وجـود
بیاورند .در ادامه برای ارتقای کیفی کارتونهای آموزش زبان انگلیسی و بهبود کیفی فرهنگی و آموزشی
پیشنهاد میشود:
 -٥موضوع «بومی ساختن» کارتونهای آموزشی از اهمی بهسزایی برخوردار اس و همواره توسـط
میققان حمای شده اس  .در کشور ایران ،دس اندرکاران تهیۀ کارتونهای انیمیشنی میتوانند بـا آگـاهی
از نیازهای آموزشی و باألخﺺ فرهنگی زبانآموزان ،اقدام به تهیۀ کارتونهای آموزش زبان انگلیسی کنند و
در این راستا میتوان از جنبههای مثب کارتونهای آموزشی سـاخته شـده در غـرب کمـک گیرنـد .ایـن
ویژگی با «رود پسامدرن» نیز تناسب دارد.
 -٠وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید نقش پررنگتری در جنبههای هدایتی ،نظـارتی و عملکـردی
ابزارهای فرهنگی ساخته غرب داشته باشد .در اختیار قرار دادن این کاالها بـه کودکـان ،آن هـﻢ در چنـین
طیف گستردهای ،خسارات جبران ناپذیری به پیکرة اجتماع وارد میکند.
 -٢معلمان و والدین به عنوان کسانی که بیشترین تعامل را با کودک دارند ،باید نظارت بیشتری بر ایـن
کارتونها داشته باشند و آنها را آزادانه در اختیار کودک قرار ندهند .بدین منظـور ،مشـاوره بـا متخصصـان
آموزش زبان انگلیسی و مشاوران علوم تربیتی و فرهنگی میتواند تا حد زیادی خطرات پیش روی کودک
را برطرف کند.
 -٣دقیقاً باید مشخﺺ شود که کارتونها برای چه گروه سنی فراهﻢ شده اس  .مسلماً درک فرهنگـی
و آموزشی فراگیر در سنین مختلف متفاوت اس  .در کارتون «انگلیسی جادویی» ایـن نکتـه لیـاظ نشـده
اس  .به عنوان نمونه ،آشکارا به تصویر کشیدن تمایالت جنسی برای کودکان با آن حساسی و کنجکاوی
زیاد ،باعث میشود که ارزشهایی که مغایر اصول اخالقی و فرهنگ کودک اس  ،در ذهن او به یک روند
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 حساسی نسب به این تضادها را در نزد کودک کاهش میدهد، به دیگر بیان.طبیعی و هنجار تبدیل شود
 این تعارضهای فرهنگی تـیریر ژرفـی، بیتردید.تا جایی که کودک نیز آنها را به عنوان ارزش قبول میکند
 از لیاظ سط آموزشی نیز کارتونها باید عملکـرد مطلـوبی داشـته باشـند و. بر زندگی او خواهد داش
.همگام با سط فکری کودک حرک کنند
 بلکه، در انتها باید خاطر نشان کرد مطالعاتی از این قبیل نباید به بررسی یک یا دو کارتون ختﻢ شود-١
پژوهشگران باید به بررسی ابعاد مختلف کارتونهای موجود در تمام زمینهها بپردازند تا از این طریق بتـوان
در حد امکان از تیریرات منفی تعارضات فرهنگی کاالهای فرهنگی کﻢ کرد و از طریق بررسی دقیق کیفی
 بهترین آن را انتخاب کرد و حتی نسب به ساخ کارتونهای آموزشـی در سـط بـومی،آموزشی آنها
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