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 مقدمه
ها و مفاهیم به وجود آمده و مؤلفه 1نظریات گوناگونی پیرامون هوش متمادي، در طول سالیان

این مفاهیم است که نقش  یکی از 2. هوش هیجانی یا عاطفیگردیده استبسیاري براي آن مطرح 
به هوش هیجانی طور کلی به ارتباطات و سازش فرد با محیط و جامعه دارد. ،گیاي در زندبرجسته
هیجانات و توانایی کنترل این عواطف و احساسات در خود و  بهخودآگاهی فرد نسبت معناي 

 تواند تأثیر بسزایی در پیشرفت و موفقیت فرد داشته باشد.که می دیگران است
که شناخت درستی از عواطف و است ضمن آنفردي که داراي هوش هیجانی باالیی « 

سکان این هیجانات را در دست گرفته و  از این قابلیت برخوردار است کهاحساسات خود دارد، 
اصطالح هوش هیجانی نخستین بار ). «25: 1396(گلمن، » انجام دهد اقدامات صحیحی متعاقباً

طور ها اینمطرح شد. آن 4یتر سالوويو پ 3هاي جان مایرشناس به نامتوسط دو روان 1990در دهۀ 
توانند به راحتی بین رویدادهاي مثبت و منفی اظهار کردند که افراد داراي هوش هیجانی باال، می

ها، براي راهنمایی فرایند اندیشه و اقدام تمایز قائل شده و از این اطالعات مفید پیرامون هیجان
 ).15: 1387نژاد و یوزباشی، (سبحانی» استفاده کنند

این  هاي هوش هیجانی اکتسابی بوده و قابل یادگیري هستند، پرورشبه این علت که مهارت
 و رشد شخصیتی او داشته باشد. کودكنقش کلیدي در آینده  دتوانها از سنین کودکی، میمهارت

هوش  ةشکل دادن عناصر سازند از جهتهاي اولیۀ زندگی کودك سال« 5به گفتۀ دانیل گلمن 
 ،هاي اولیه زندگی کودكهاي ایجاد شده در سالتوانمندي بسیار ارزشمند است و در او انیهیج

 »دهدهاي بعدي زندگی او را تشکیل میهاي عاطفی و هیجانی کسب شده در سالشالوده توانایی
ها به کودکان توسط ابزارها رو، ضرورت آموزش و پرورش این مهارت). از این287: 1396، گلمن(

 شود. هاي گوناگون، بیش از پیش احساس میشو رو
از این توانایی برخوردارند که با مشاهده الگوهاي در سنین خردسالی کودکان از سویی دیگر، 

کننده انواع شان، مصرفهاي زندگیها از نخستین سالآن .ها قرار گیرندرفتاري، تحت تأثیر آن
کنند. نه اعمال و رفتار بسیاري را مشاهده میهاي مختلف بوده و روزاها و کارتونپویانمایی
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شناسان بسیاري به اهمیت مشاهده دیداري در بروز رفتارهاي کودك پی برده و دانشمندان و روان
 توان از نظریات آلبرت بندورا نام برد.تحقیقات بسیاري در این حیطه انجام دادند. در این میان می

هاي تواند در بکارگیري و تقلید رفتاراهدة افراد مختلف میمشبر این باور است که  1آلبرت بندورا
صورت پنهان و غیرفعال باقی بمانند تا در توانند بهها، نقش بسزایی داشته باشد. این تأثیرات میآن

تواند بدون درگیري با عامل شرایط مناسب محیطی خود را بروز دهند. به نظر او یادگیري می
: 1386، 2گیرد (راتوسق مشاهده و توجه به اعمال و رفتار او صورت میدهنده و تنها از طرییاد

349.( 
هاي مختلف و مخاطبان بسیاري که دارد از این قابلیت برخوردار بنابراین تلویزیون، با برنامه

ها آموزش صورت غیرمستقیم به آنبر سرگرم ساختن کودکان، مفاهیم مختلفی را بهاست که عالوه
هاي مختلف هاي مختلف، در حال دریافت پیاممعنا که کودك در حین مشاهده برنامه. به این دهد

 ها است.العملضمنی و یادگرفتن انواع رفتارها و عکس
این نوع از یادگیري، که در آن فرد بدون آنکه متوجه شود، تحت تأثیر مفاهیم دانشمندان به «

هاي گویند. در این شیوة آموزشی، دادهیم »3یادگیري پنهان«گیرد؛ ضمنی ارائه شده قرار می
آنکه متوجه فرایند و فرد بیصورت غیرمستقیم به مخاطبان منتقل شده اطالعاتی مختلفی به

. بنابراین کودکان )230: 1364، نژادشعاري( »کنداقدام میها محرك، به ثبت و ضبط باشدیادگیري 
توانند در معرض تأثیرپذیري یونی نیز میهاي تلویزشمار برنامهکنندگان بیعنوان مصرفبه

لیل مخاطب زیاد و دبه سریالیهاي پویانمایی ،در این میانباشند و ها غیرمستقیم از محتواي آن
اي در انتقال مفاهیم خود به کودکان ایفاء هاي مختلف، نقش برجستهپخش مکرر توسط شبکه

 کنند.می
 6والش والدز يوالر، 5توسط کریس گیفوردت که آموزشی اس پویانمایی» 4وجوگردوراي جست«

پخش  8از سوي شرکت نیکلودئون 2000قسمت آن در سال  ساخته شده و نخسیتن7نریو کیارو 
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عنوان دلیل مخاطبان بسیاري که در سطح جهان دارد، بهبه پویانماییگردیده است. این مجموعۀ 
شخصیت اصلی . (Guidotti-Hernandez, 2007: 210)آید اي در این ژانر به حساب میپدیده

، دختري امریکایی از نژاد التین است که در ضمن 1به نام دورا مارکز پویانماییاین برنامه 
دهد. در هر قسمت از این برنامه هایی را به مخاطبان ارائه میهاي مختلف، آموزشماجراجویی

کند. دورا با نگاه مستقیم به مخاطبان ها را حل میآید که دورا آنماجراها و مسائل مختلفی پیش می
ماند تا پرسد و منتظر میهایی در رابطه با داستان میها ارتباط برقرار کرده و از آنها سؤالبا آن

 پاسخ دهند.
اش براي هاي حل مشکل و دانش زبان اسپانیاییرسد و از مهارتدورا بسیار با هوش به نظر می
و نه  ها داردرویداداز  یدرك صحیحکند. او مختلف استفاده می غلبه بر موانع و رسیدن به اهداف

دیگران بلکه با کمک کردن به  تواند بهترین راه حل را پیدا کند؛می هاي مختلفدر موقعیتتنها 
  شود.می صورت رهبر گروه دوستان خود دیدهبه

، »وجوگردوراي جست«ي هاپویانماییها، در هر قسمت از پویانماییبنا بر گفتۀ سازندگان این «
براساس نظریه  پویانماییشود. در واقع این مجموعه هفت درس هوشمندانه به کودکان داده می

هاي خواندن و نوشتن و ریاضی را اي که مهارتطراحی شده است. نظریه 2هوش چندگانۀ گاردنر
» داندکان ضروري میشناختی را براي کودشناختی، موسیقی و بدنهاي زبانکافی ندانسته و مهارت

(Nick Jr., 2000). 
در خالل موسیقی، معما و داستان، زبان دوم نیز  پویانماییهاي مختلف این مجموعه در قسمت 

 شود. به کودکان آموزش داده می
 پیشینه تحقیق

هاي مختلف لویزیونی روز صرف دیدن برنامهکودکان امروز بسیاري از اوقات خود را در طول شبانه
اي براي افزایش توانند محملی براي انتقال اطالعات گوناگون و وسیلهها مینند.  این رسانهکمی

 هاي مختلف زندگی باشند. ها در حیطهاطالعات آن
هاي یادگیري دیگري نیز بر خانه و کودکستان، محیطلورا برك بر این باور است که عالوه

ساعت  3تا  5/1طور میانگین ساله، به 6تا  2کودك دهند. مثالً یک کودکان را تحت تأثیر قرار می
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تواند پردازد که اگر ساعات تماشاي تلویزیون بیش از حد نباشد، میدر روز به تماشاي تلویزیون می
 ).340: 1384بستر مناسبی براي رشد شخصیت کودکان فراهم سازد (برك، 

هاي ن تأثیرات مخرب برنامههاي بسیاري پیرامو) آزمایش1963آلبرت بندورا و همکارانش (
گر شده ها جلوهها براین باورند که خشونتی که در رسانهتلویزیونی بر روي کودکان انجام دادند. آن

تواند مورد تقلید توسط کودکان قرار گیرد. زیرا در اغلب موارد، این خشونت به نمایش است می
گیر ها، هیچ کیفر یا عقوبتی دامنشدرآمده آثار موقت و اندکی به دنبال دارد. در این نمای

گیرد هاي پرخاشگرانه توجهی صورت نمیهاي رفتارها و نیروهاي شرور نشده و به آسیبابرقهرمان
  ).351: 1386(راتوس، 

هاي تلویزیونی هاي اخیر بر روي تأثیر محتواي خشن برنامههمچنین تحقیقات بسیاري در سال
که همگی بر وجود تأثیرات مخرب محتواي برخی از بر روي مخاطبان کودك صورت گرفت 

 هاي تلویزیونی بر روي کودکان اذعان داشتند. برنامه
اي که هاي گسترده)، پژوهش2003( 2هاها و بچهخشونت در رسانهدر کتاب  1داگالس جنتایل

لم، هاي مختلف ازجمله تلویزیون، فیسال اخیر در زمینۀ بررسی اثرات خشونت در رسانه 40در 
هاي ویدیویی، موسیقی و اینترنت انجام گرفته را گرد هم آورده و بر این باور است که بازي

ها اثرات مخربی بر روي نگرش و اعمال کودکان و نوجوانان آمیز در این رسانههاي خشونتبازنمایی
 ).Gentile, 2003( داشته است

هاي گروهی همچون تلویزیون را نهنیز وجود دارند که رسا شناسان بسیاريپژهشگران و روان
هاي تلویزیونی بر روي کودکان ها نیز به تأثیر برنامهدانند. آنبراي کودکان بسیار مفید و سودمند می

توانند دانند  که میعنوان ابزار مفیدي در آموزش کودکان میها را بهاعتیاد دارند، اما این رسانه
اي هاي مختلف خود قرار دهد، اما این تأثیرات جنبهامهمخاطبان خود را تحت تأثیر محتواي برن

 مثبت و سازنده دارد.
) به بررسی تأثیرات 1998(5اي و کودکانخشونت رسانهکتاب در  4و جیل مک آلر 3باري گانتر
عنوان یک ابزار آموزشی تواند بهها بر این باورند که تلویزیون میاند. آنکودکان پرداختهتلویزیون بر 
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هایی از زندگی که بدون ها را با جنبهمند، اطالعات مفیدي را به کودکان منتقل سازد و آنقدرت
ها وجود ندارد، آشنا سازد. تلویزیون یک راه سازنده براي استفادة تلویزیون امکان دسترسی به آن

آید دست میوسیلۀ آن طیف وسیعی از درام، سرگرمی و نکات اموزشی بهبهینه از وقت است که به
)Gunter & McAleer, 1997: xii( 

  یادگیري
شناسی است. این ها و از چالش برانگیزترین مفاهیم در علم روانترین زمینهیادگیري یکی از مهم

دلیل فرایند مهم ایجاد تغییر در ذهن و رفتار آدمی بوده و به همین دلیل است که پیچیدگی به
پردازان به نوع شناسان و نظریهود دارد. هرکدام از روانهاي گوناگونی در زمینه یادگیري وجنظریه

 اند. خاصی از یادگیري توجه نشان داده
) شرطی شدن را اساس یادگیري 1904-1990( 2) و اسکینر1849-1936( 1برخی مانند پائولوف

هایی را شامل سازي کالسیک شیوهشود. شرطیسازي خود به سه دسته تقسیم میدانند. شرطیمی
دهیم. مثالً نمره بیست را به ها یک موضوع و مسأله را به موضوع دیگر ربط میشود که در آنمی

دهیم. ما از ابتداي تولد دانشی دربارة نمره بیست یا فرق آن با صفر نداشتیم، نمره صفر ترجیح می
ایم، در ما ههایی که از محیط و دیگران دریافت کردبلکه این مفاهیم در ارتباط با رفتارها و پاسخ

اند. در این نوع یادگیري، به دلیل تداعی یا ارتباط معنادار بین رویدادها، مفهومی به شکل گرفته
سازي آزمایش و خطا، پاسخ انجامد. در شرطیشود که به رفتاري در رابطه به آن میذهن متبادر می

هاي غلط کاسته شده و بر سختدریج و با تکرار از پاپذیرد که بهصورتی انجام میها بهبه محرك
دلیل پیامدهاي رفتار خود، سازي عاملی، جانداران بهشود. در شرطیهاي صحیح افزوده میپاسخ

کند. در فرایند یادگیري بنا بر این نظریه، عامل دهند یا از انجام آن خودداري میکاري را انجام می
: 1386سخ صحیح برعهده دارد (راتوس، کننده و الگوسازي نقش مهمی در بروز رفتار و پاتقویت

318 .( 
هاي شناختی، به جایگاه ) با ارائه نظریه1915-2016( 3شناسان مانند برونرگروهی دیگر از روان

کنند. به این معنا که اساس یادگیري بر مبناي ایجاد تغییر در ادراك در فرایند یادگیري تأکید می
اش صورت گرفته و ف و استدالل فرد براساس تجارب گذشتهرفتار بوده که این تغییر بر اثر اکتشا

 
1. Ivan Pavlov 
2. Fredric Skinner 
3. Jerome Bruner 
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پردازان دهد. بعضی دیگر از نظریهحل توجه نشان میسازي مطالب علمی و کشف راهبیشتر بر درونی
دانند و بر حل مسأله توجه شدن و ادراك را دو موضوع در هم تنیده می) شرطی1974( 1مانند گانیه
 ).123: 1366آبادي، دارند (شفیع

 بندورا 2ايیادگیري مشاهده
شود. از در این نوع یادگیري به چگونگی آموختن افراد از طریق مشاهدة اعمال دیگران توجه می 

کنند، تحقیقات فراوانی بر روي چگونگی بینند تقلید نمیآنجا که کودکان هر رفتاري را که می
و  3) از دانشگاه استانفورد1925( یادگیري کودکان از طریق مشاهده صورت گرفت. آلبرت بندورا

توان با تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که می ،همکارانش
اي به شکل ها یادگیري مشاهدههایی را فراگرفت. برطبق نظر آنمشاهدة رفتار دیگران، مهارت

دهد که افراد را به هنگام مانی رخ میاي زآید، یادگیري مشاهدهمکانیکی و با تقویت به دست نمی
ها گوش دهیم. به نظر او این یادگیري بدون درگیري هاي آنشان مشاهده کنیم و به صحبتفعالیت

گیرد. ممکن است با عامل یاددهنده و تنها از طریق مشاهده و توجه به اعمال و رفتار او صورت می
، کمی تمرین کنیم و یا اینکه این مهارت که الزم باشد که براي اصالح مهارت به دست آمده

صورت پنهان و غیرفعال باقی بماند تا در شرایط مناسب محیطی خود را بروز دهد. در این شیوه، به
شود. به این گفته می 4به فردي که رفتارش مورد تقلید یا مشاهده قرار گرفته است، سرمشق یا الگو

شویم و تقویت می 5طور جانشینی یا غیابیالگو، به صورت که در هنگام مشاهدة رفتار تقویت شدة
 ).349: 1386شود (راتوس، احتمال بروز چنین رفتار و کرداري در ما بیشتر می

دانند این مراحل ماسن و همکاران در توضیح پیرامون الگوي بندورا، آن را شامل چهار مرحله می
 عبارتند از:
سرمشق خود، تضمینی براي یادگیري او نیست؛  هرچند که نگاه کردن و دقت کودك بهتوجه؛ 

 کودك به الگو، بسیار ضروري است.  ،6اما در این فرایند توجه

 
1. Gagne    
2. Observational learning  
3. Stanford University 
4. Model 
5. Vicariously 
6. Atention 
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شناختی خود، رفتار  هايبنديهاي فردي و طبقهدر این مرحله کودك با توجه به مهارت ؛1یادداري
کند بستگی به ت میبنابراین آنچه که دریاف سپارد.سرمشق را تعبیر و تفسیر کرده و به ذهن می

اش دارد. در این هنگام، کودك رفتاري را مشاهده شناختی او و میزان تجارب گذشته سطح رشد
  کرده و اطالعات آن را در حافظۀ خود ذخیره کرده است. 

اي از اطالعات به دست آمده نداشته باشد؛ امکان دارد که کودك در عمل استفاده ؛2بازتولید حرکتی
کنند. به این مرحله بازتولید حرکتی ها پس از مشاهدة سرمشق بروز میرفتاري او مدت هاياما پاسخ
شود. مثالً کودك بازي بسکتبال را در تلویزیون مشاهده کرده است و چند سال بعد در گفته می

اي، تقلید کند. در خواهد که از آن رفتار مشاهدهآورد و میزمین بسکتبال آن دانش را به ذهن می
هاي حرکتی و ذهنی کودك، در چگونگی تقلید کودك از الگو تأثیر ن مرحله، میزان تواناییای

 گذارد.می
در این مرحله انگیزة کودك براي تقلید از الگو بسیار اهمیت دارد. دیدن  هاي انگیزشی؛فرایند
برعهده دارند. کننده در تقلید کودکان از آن رفتار، ها و عواقب رفتارهاي الگو، نقشی تعیینپیامد

بینند فردي به دلیل کارش پاداش دریافت کرده و مورد تحسین دیگران کودکان در هنگامی که می
کند که آیا این رفتار را انجام قرار گرفته یا به دلیل آن عمل تنبیه و سرزنش شده است، انتخاب می

دهند که با عالئق رار میدهد یا نه. بدیهی است که کودکان در این مرحله اعمالی را سرمشق خود ق
 ).397-398: 1374(ماسن و همکاران، ها مطابقت داشته است هاي آنو ارزش

 

 اصول یادگیري
هاي گوناگون هستند. هاي ذهنی و جسمی خود قادر به یادگیري در زمینهها براساس تواناییانسان

آبادي در کتاب دکتر شفیع کند.در این میان عواملی وجود دارد که به بهبود این فرایند کمک می
ها عبارتند ) این عوامل را به پنج دسته تقسم کرده است. این مؤلفه1366شناسی رشد (مبانی روان

 از:
شرایط کلی یادگیرنده باید از همه نظر براي آموختن مساعد باشد. رشد عقالنی و ذهنی آمادگی؛  

هاي او ها و محدودیتها، تواناییویژگی او در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین
 باید بررسی شود و نیز امکانات آموزشی مناسب فراهم باشد.

 
1. Retention 
2. Motor Reproduction 
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طور کلی انگیزش موتور محرکۀ هر فرد گیرد. بهاصطالح، مفاهیم عمیقی را در بر می اینانگیزش؛ 
و او را در شود دهی به رفتار یادگیرنده میهاي اوست. انگیزش سبب جهتها و فعالیتدر تالش

شود. انگیزة راند. انگیزه به دو دستۀ بیرونی و درونی تقسیم میطول مسیر یادگیري به جلو می
دلیل عالقۀ درونی و میل شخصی به درونی میل و گرایش فرد به انجام کاري است. یعنی فرد به

و تحریک اطرافیان  هادلیل عوامل بیرونی نظیر پاداشپردازد؛ اما وقتی که انسان بهانجام کاري می
اي بیرونی است. در هنگامی که انگیزة فرد بیرونی باشد شود، این انگیزهبه انجام کاري مایل می

» این امکان وجود دارد که با از بین رفتن آن عامل، انجام عمل در فرد کاهش یابد و از بین برود
 ).121: 1366آبادي، (شفیع
یادگیري تمرین کردن است. تمرین و تکرار به دو صورت  یکی از موارد الزم و ضروري در تمرین؛

اي میان گیرد. در تمرین متمرکز، یادگیرنده بدون افتادن وقفهمتمرکز و نامتمرکز صورت می
کند. در تمرین نامتمرکز، شخص یادگیرنده پس از هایش، فعالیت مشخصی را تکرار میتمرین

دهد. در تمرین غول شده و دوباره تمرین را ادامه میگذرد، به کار دیگري مشمدتی که از تمرین می
 رود.نامتمرکز فرد خستگی کمتري را احساس کرده و بازدهی او باالتر می

شود، ارتباط اگر یادگیرنده بتواند بین مطالب مختلفی که به او آموزش داده می ارتباط مطالب؛ 
یابد. همچنین این امر سبب شده که می طرز چشمگیري ارتقاءمعناداري برقرار کند، یادگیري او به

 شود.مطلب مورد نظر کمتر فراموش شده و باعث تسریع در امر یادگیري می
اگر فرد یادگیرنده از سوي دیگران تشویق شود و پیشرفت او بازگو گردد، این  احساس موفقیت؛

او دست دهد. شود که انگیزة او در یادگیري افزایش یافته و احساس موفقیت به امر سبب می
بر اینکه نقاط ضعف خود را و تحلیل روند یادگیري خود عالوه تواند با تجزیههمچنین فرد می

» بخشد.کند، بر نقاط رشد خود توجه کرده و با این کار یادگیري خود را بهبود میشناسایی می
 ).122: 1366آبادي، (شفیع

 

 پویانمایییادگیري از طریق 
وسایل و ابزار هاي همیشگی والدین بوده است. ه کودکان یکی از دغدغهآگاهی دادن و آموزش ب

امروزه کودکان بسیاري از اوقات ها تغییر کرده است. آموزش دادن به این خردساالن در گذر سال
. استفاده کنندمی پویانماییهاي خصوص انواع فیلمهاي تلویزیونی و بهخود را صرف دیدن برنامه

اي اهداف آموزشی، محصول پیشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات است که این بر پویانماییاز 
سازندگان رسانه را به ابزاري مناسب در جهت افزایش اطالعات و دانش کودکان تبدیل کرده است. 
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هاي مدرسه دبستانی، که هنوز تحت آموزشها، با مخاطب قرار دادن کودکان پیشپویانماییاین 
کنند که ضمن سرگرم هایی میو از آگاهی کمتري برخوردارند؛ اقدام به ساخت برنامه اندقرار نگرفته

ها یاد ها را افزایش داده و بعضی از علوم ساده را به آنهاي آنها و مهارتساختن کودکان، توانایی
 دهند.
 المللی در زمینۀ یادگیري با ابزار) کارشناس شناخته شده بین1947( 1ری. مايا چاردیر

)، نوشتۀ 2008( 2ـ مفاهیم پژوهش براي طراحی پویانمایی در کتاب یادگیري بااي، چندرسانه
، »پویانماییبا  يریادگی يبرا قیبر تحق یاصول مبتن«در فصل  4و ریچارد الوو 3ولفگانگ اسنوتز

 آموزشی براي یادگیرنده، طراح مطالب آموزشی پویانماییکند که براي مفید واقع شدن توصیه می
نیاز به داشتن درکی از چگونگی فعالیت ذهن یک فرد یادگیرنده، دارد. بنا بر عقیدة او، اهمیت این 

قدر مشتاق استفاده از فناوري هاي آموزشی، آنموضوع به این دلیل است که برخی از طراحان محتوا
گونگی هاي گرافیکی مبتنی بر رایانه هستند که براي آموزش مطالب به کودکان، چو پیشرفت

هایی بیش از حد به شود که دادهها را به حساب نیاورده و این امر سبب مییادگیري آن
 .(Lowe & Schnotz, 2008: 32)شناختی کودك سرازیر کنند سیستم

  

 
1. Richard E. Mayer 
2. Learning with Animation – Research Implications for Design 
3. Wolfgang Schnotz 
4. Richard Lowe 
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کند. در این نظریه، شناخت به معناي اي را مطرح میشناختی در یادگیري چندرسانهمایر، نظریۀ
هی و فهم از طریق تجربه و ادراك است. او تأکید دارد که توجه به فرایند به دست آوردن آگا

بسیار اهمیت دارد. زیرا  پویانماییبر  یآموزش مبتن يبرا ژهیوبه رندهیادگیشناختی  يندهاایفر
تواند سیستم پردازش اطالعات کودکان را بیش از اندازه بارگذاري کند. نظریۀ انیمیشن به آسانی می

 شکلهاي دوگانه، ظرفیت محدود و پردازش مولد است که در عامل اصلی کانال مایر، برپایۀ سه
 .(Ibid: 33)، به نمایش در آمده است 1 شماره

 
 نظریۀ مایر .1شکل

ها، دو کانال شنیداري و دیداري اطالعات موجود پویانماییبنا بر نظریۀ مایر، در هنگام نمایش 
کنند. به این معنی ها را ضبط میها واژهاویر و گوشها مسئول دریافت تصکنند. چشمرا ضبط می

که در هر کودك دو کانال مجزا وجود دارد: یکی براي پردازش مطالب کالمی و دیگري براي 
ها و تصاویر پردازش اطالعات تصویري. ظرفیت حافظۀ حسی براي این اطالعات در قالب واژه

دهد یر و سازماندهی آنها، در حافظه کاري رخ میها و تصاومحدود است بنابراین روند انتخاب واژه
و این یک پردازش مولد است. پردازش مولد جایی است که صداها به تصاویر و تصاویر به صداها 

هاي قبلی مربوط به حافظه بلندمدت نیز به این اطالعات در شوند. همچنین، آگاهیتبدیل می
 .(Ibid: 34)افتد اق میاتف پیوندند و به این ترتیب یادگیريحافظه کاري می

افتد، مشابه چگونگی برخورد ها اتفاق میپویانماییمایر معتقد است آن چیزي که در تماشاي 
وسیلۀ دیدن یک شیء کروي و شنیدن واژة است. وقتی که کودك به» توپ«یک کودك با واژة 

ي قبلی خودش را هاآمادگی تبدیل آن تصاویر جمع شده به صدا و ترکیب آن با آگاهی» توپ«
دارد و در نهایت مفهوم واژة توپ را یاد گرفته است که باید مابین سه تقاضاي درحال رقابت تقسیم 

کننده است و به خروجی شود: پردازش فرعی، که درگیر آگاهی به دست آمده، که کامالً سرگرم
که مرتبط با شود؛ پردازش اصلی، که درگیر آگاهی به دست آمده، آموزشی مربوط نیست، می

هاي مرتبط)، هاي درسی هستند (براي مثال گزینش و مراحل اولیه سازماندهی تصاویر و واژههدف
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شود و پردازش مولد، که درگیر پردازش عمیق صداها و تصاویر مرتبط که مربوط به خروجی می
  (Ibid: 35). شودسی هستند، میدر

د که در قدم اول، یادگیرنده گزینش مناسبی دهبه عقیدة او یادگیري ثمربخش در صورتی رخ می
ها و تصاویر جمع شده از صداها و تصاویر داشته است و در حالتی که یک گزینش ناکافی از واژه

 پویانمایی گیرد که یادگیري توسططور نتیجه میاو این افتد.اي اتفاق نمیداشته باشد، هیچ یادگیري
هاي ردازش اصلی و پردازش مولد در کودك است. پردازشفرایند پردازش فرعی، پسه  درك بر پایۀ

هاي مرتبط با هاي اصلی، آگاهیکننده در طول داستان بوده و پردازشهاي سرگرمفرعی آگاهی
هاي درسی هستند. پردازش مولد نیز درگیر پردازش عمیق صداها و تصاویر دریافتی است که هدف

اینکه در هر موقعیت یادگیري، کودکان ظرفیت شود. با توجه به به خروجی درسی مربوط می
هاي پویانماییکند که سازندگان محدودي براي به دست آوردن آگاهی دارند او چنین توصیه می

ها و اصول آموزشی، از این ظرفیت محدود نهایت استفاده را ببرند. آموزشی با بکارگیري روش
تواند هاي آموزشی، میپویانماییسازان راي برنامهدهد که بهمین منظور مایر پیشنهاداتی ارائه میبه

 (Ibid: 36). مند باشدسود
عناصر صورت منسجم و بدون ها باید مفاهیم اصلی آموزشی بهپویانماییدر این «مثالً بنابر گفتۀ او 

یادگیري بهتر در به  داستانی فرعیعناصر ، ارائه شوند؛ زیرا حذف حواسپرت کنندة  و يضرورریغ
باید به این نکته توجه داشته  یطراحان آموزش همچنین (Ibid: 37).» کنندمیکمک  کودکان

صورت همزمان با عناصر تصویري و گفتاري، ها و کلمات نوشتاري بهگذاري متنباشند که جاي
ازة اقدام ـها اجشناختی محدود کودکان به آنزیرا ظرفیت باشد؛ نامربوطو کننده منحرفتواند می
هاي پویانماییبر این سازندگان دهد. عالوهرا نمی همزمان یکالم انیو درك دو جرتالش به 
هاي مورد وزشـرندة آمـاصر اصلی که دربرگیـتوانند براي هدایت نگاه کودك به عنوزشی میـآم

مانند کننده بنديطبقهاستفاده از کلمات نظر است؛ از عالئم تصویري خاصی استفاده کنند. مثالً با 
ویري ـهاي تصنشانه استفاده از باو  بندي کنندی را دستهـواي آموزشـمحت» سوم ،دوم، لاو«

ریق ـاصر اصلی جلب کرده و از این طـتوجه کودك را به عنکننده، تیهداهاي پیکان دیگري مانند
 یـرعـف مطالب يجاهبوزشی ـآم یـاصل وجه مطالبـرا مت ودكـکاختی ـشنپردازشگاه ـدست
 (Ibid: 38-39).ازند س

، استفاده از این تمهیدات در جهت افزایش کیفیت »وجوگردوراي جست«هاي پویانماییدر 
هاي این مجموعه انیمیشنی، فناوري شود. تقریباً در همۀ قسمتیادگیري کودکان بسیار دیده می
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زش دهد. آید تا مفهومی را به کودکان آموها میپویانماییکامپیوتري به کمک محتواي اصلی این 
دورا براي پیدا کردن 1 شکار تخم مرغبینیم، در قسمت می 1طور که در تصویر شماره همان
 ها رفته، سپس از مزرعه عبور کند تا به خانۀ مادربزرگ برسد.ها باید ابتدا به برکۀ مرغابیمرغتخم

 
 

 »شکار تخم مرغ« در کننده تیهدا يهاکانیاستفاده از پ. 1 ریتصو
 

هایی در پایین ها برود، در مربعحرکت دورا و جاهاي مختلفی که باید براي یافتن تخم مرغ مسیر     
دهد. همچنین گزینۀ صفحه نشان داده شده است. دورا با نگاه به مخاطبان مسیر مناسب را توضیح می

 کند.شود که این امر به هدایت چشم کودك کمک بسیاري میصحیح توسط یک پیکان انتخاب می

 دگیري پنهان یا
بعضی از محققان بر این باورند که نوعی از یادگیري وجود دارد که در آن فرد بدون آنکه متوجه شود، 

هاي اطالعاتی بسیاري گیرد. در این نوع از یادگیري، دادهدر معرض یادگیري مفاهیم ضمنی قرار می
رایند یادگیري باشد، به ثبت و آنکه متوجه فشود و فرد بیبه صورت غیرمستقیم به مخاطب منتقل می

  کند. ها اقدام میضبط این داده
) به این نوع از یادگیري، یادگیري پنهان 1364( فرهنگ علوم رفتاريدر کتاب  نژادعلی اکبر شعاري

هاي اطالعاتی آگاهی داشته گوید که در آن کنشگر بدون آنکه نسبت به فرایند یادگیري و محركمی
تواند بالفاصله در رفتار و عملکرد فرد کند. به عقیده او این یادگیري میو ضبط می ها را ثبتباشد، آن

هاي فرد نشان وقت امکان بروز بیابد، خود را در فعالیت هر نمود پیدا نکند اما تأثیر خود را گذاشته و
و رفتار افراد  هاخواهد داد. او بر این باور است که این نوع یادگیري بسیار اهمیت دارد زیرا بر نگرش

. )230: 1364، نژادشعاري(هاي فرستنده پیام هماهنگ سازد ها با خواستهتواند آنتأثیر بسزایی داشته و می
 

1. Egg Hunting 



 هاي دیداري و شنیداريرسانهعلمی فصلنامه  ║ 92

║
  

 
13 سال

مارة
، ش

 32  ،
تان

زمس
 

139
8

 

هاي آموزش پنهان، امکان سنجی موردي آموزش پنهان در فعالیت«امیرحسین علینقی در مقاله 
کند. به یادگیري پنهان نگاه می ۀمقول) از منظر فرستنده و گیرنده پیام به 1379( »اي در ایرانرسانه

نظر او مفهوم یادگیري پنهان به مخاطب پیام اشاره دارد و تغییراتی که در بینش و رفتار او به وجود 
شود. با این وجود ممکن یندي است که از سوي  فرستنده پیام مدیریت میاآید و آموزش پنهان فرمی

طالعات ارسالی و به تبع آن نتایج حاصل شده در مخاطب، است که در فرایند انتقال پیام برخی از ا
بندي کلی براساس آگاهی یا ناآگاهی توان در یک تقسیممورد انتظار فرستنده پیام نباشد. به گفته او می

نشان داده شده  1چهار حالت کلی را از یکدیگر متمایز کرد که در جدول شماره ، فرستنده و گیرنده
 است: 

 . چهار حالت انتقال پیام1جدول 
 ردیف فرستنده گیرنده
 1 آگاه آگاه
 2 آگاه ناآگاه
 3 ناآگاه آگاه
 4 ناآگاه ناآگاه

25: 1364نژاد، منبع: شعاري  
 

 فرستنده و گیرنده پیام نسبت به محتواي پیام و فرایند ارسال آن آگاهی دارند.    ،در حالت اول

اما گیرنده پیام نسبت به پیام ارسالی آگاهی الزم را ندارد.  ،ه پیام آگاه استفرستند، در حالت دوم
شود، فرد بدون آنکه متوجه اهداف و نیات فرستنده پیام در این حالت که شامل یادگیري پنهان می

 گیرد. شود، تحت تأثیر مفاهیم و اطالعات دریافت شده قرار می
ام ارسالی آگاهی نداشته و اطالعات ضمنی بسیاري به فرستنده پیام نسبت به پی، در حالت سوم

کند اما گیرنده پیام به دلیل اینکه از رشد و آگاهی مناسبی برخوردار است، مخاطبان منتقل می
هاي گیرد. در حالت آخر، فرستنده پیام  نسبت به آموزشهاي پنهان قرار نمیتحت تأثیر این آموزش
ها صورت ناآگاهانه این پیامآگاه است و همچنین گیرنده پیام نیز بههاي خود ناپنهانی موجود در پیام

 .)186: 1379کند (علینقی، را دریافت می
 

 وجوگر و آموزشدوراي جست
هاي مختلفی به کودکان پیش از دبستان هستیم. این شاهد آموزش ،در این مجموعه انیمیشنی

از آگاهی اندکی نسبت به  ؛اندر نگرفتههاي مدرسه قرادلیل آنکه هنوز تحت آموزشکودکان به
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هاي انیمیشنی سعی شده است در میان داستان ۀدر این مجموع ،بنابراین .برخوردارندمختلف  مفاهیم
دورا به عنوان شخصیت  در هر قسمت، ارائه  شود.به کودکان  هایی بسیار سادهآموزش ،مختلف
هاي مختلف یم را در ضمن ماجراها و رویداداین مفاه ،»وجوگردوراي جست«هاي پویانمایی کلیدي

 دهد.مییاد به کودکان 
 :تقسیم کردکلی توان به سه دسته ها را میطور کلی این آموزشبه 

 

 گوناگون،هاي ها و شکلانیمیشنی، اعداد، رنگ ۀدر این مجموع؛ هااشکال و رنگ ،آموزش اعداد
دورا براي حل مشکل به وجود  د.نشوح میهاي مختلف مطرله در خالل داستانأدر غالب یک مس

ها هایی نظیر اعداد و رنگآموزش ةدربرگیرند معموالً که دهده میئاندیشد و راه حلی ارامی ،آمده
خواهند از می 2هنگامی که دورا و بوتس 1کندبوتس بیسبال بازي می در قسمت مثالً .است
 ربع آبی پرتاب کنند تا در بازشود. هاي برکه عبور کنند، باید توپ را به سمت مدروازه

 
 »هاي برکهدروازه« .2 ریتصو

او با این کار  »کدام مربع آبی است؟«پرسد که دورا با نگاه مستقیم به دوربین، از مخاطبان می
 دهد.مشارکت می ،لهأها را در حل مسذهن مخاطبان را به تفکر واداشته و آن

شود. در دیده می »وجوگردوراي جست«هاي ویانماییپهاي در تمام قسمت ،آموزشی ةاین شیو
توضیح  طور که قبالًاست. همان ها، یادگیري مفاهیم گوناگون مبتنی بر کشف و تفکرپویانماییاین 

ها را به اي باشد که ذهن آنگونهداده شد، بنا بر نظریۀ یادگیري برونر، آموزش کودکان باید به
 

1. Baseball Boots 
رسد. او دوست قابل اعتماد دورا است و در میمونی پر انرژي و شاد است که حدودا پنج ساله به نظر می بوتس:

  هاي دورا در کنار او قرار دارد.سفرها و ماجرا
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 دهد و معتقد استاي به تفکر میاهمیت ویژهدر فرایند آموزش،  او. ر کندفعالیت و اکتشاف وادا
اش، مختلف مواجه شده و براساس تجارب و اطالعات گذشته ئلبا مسا براي یادگیري باید کودك

یادگیري  ۀمختار وارد حیط کودك فعال و خودة آموزشی، ها اقدام کند. در این شیونسبت به حل آن
به او را را باال برده و  کودك ةهایی در ابتداي آموزش، انگیزسشتوان با طرح پرشود و میمی

تلویزیونی با استفاده از تمهیدات ساده بصري و  ۀله واداشت. این مجموعأمشارکت در حل مس
داستانی چالش برانگیز، در هر مرحله از داستان، کودکان را به کشف و جستجو براي حل مسائل و 

ها، اعداد و اشکال را مفاهیمی نظیر نام رنگ ،و از این طریق دکنترغیب می پیش آمدهمشکالت 
 هد.دها آموزش میبه آن

 

، لغات »وجوگردوراي جست« پویانمایی ۀها، در مجموعبر این آموزشعالوه؛ آموزش زبان دوم
د. در نسخه یونانی، زبان دوم انگلیسی است و در نسخه نشوزبان دوم نیز به کودکان یاد داده می

ها، شاهد استفاده از پویانماییشود. در این آموزش داده میبه کودکان زبان اسپانیایی  ،ریکاییما
بر ها را لغات پرکاربرد زبان دوم توسط دورا هستیم که در هر قسمت از برنامه به فراخور داستان آن

در قسمت  مثالً. است. استفاده از زبان دوم نیز در راستاي حل مسائل پیش آمده کندزبان جاري می
 »2ابریر«دورا با گفتن کلمه  هنگامی که نخ کاموا به صدف گیر کرده است، 1ماجراجویی مهتابی دورا

کند. استفاده صدف را باز کرده و مشکل را حل می است،» 3باز کن«که به معناي  به زبان اسپانیایی
اي این مجموعه انیمیشنی هاز لغات زبان دوم در جهت حل مشکالت به وجود آمده، در تمام قسمت

 شود.دیده می
 ،)2010( »5مریکااوجوگر: الگوي دوزبانه دوراي جست« ۀو همکارانش در مقال 4ماریانا دیاز

 در«نویسند: استفاده دورا از لغات زبان دوم را  در جهت حل مشکالت داستان دانسته و چنین می
 حل در دورا به ییایاسپان زبان به یتاعبار ای کلمه گفتن با تا شودمی خواسته نندگانیب ازقسمت  هر

 يپرخطرهاي تیموقع در معموالً نیا. شود کیتحر شانیزبان هوش رونیا از و کنند کمک مسئله
 زهیانگ کودکان به و کند استفاده اشییایاسپان زبانهاي ییتوانا از دیبا آن در دورا که افتدمی اتفاق
    ».تکرار کنند او از پس فورا ای او با را دیجد عبارت ای کلمهکه  دنیبگوها به آن کندتالش  ای دهد

 
1. Dora's Moonlight Adventure 
2. Abrir  
3. Open Up 
4. Mariana Diaz-Wionczekm 
5. Dora the Explorer: America’s bilingual Role Model 
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لغات زبان دوم  ، استفاده ازدیاز و همکارانش بر این باور هستند که در این مجموعه انیمیشنی
در  لغاتهایی که کند که با مشاهدة هر دو زمینهکودکان را تشویق می، صورت غیرترجمه شدهبه
    .، در درك زبان دوم تالش کنندداردها اشاره شود و کارهایی که کلمات به آنها بکار برده میآن

 از طریقشوند، تنها طور کامل متوجه نمیشود حتی هنگامی که زبانی را بههمچنین سبب می
 کار برند. ب غات آن زبان را در زندگی روزمره شنیدن، بتوانند ل

(Diaz-Wionczekm, et al. 2010: 30) 
 معلم ایتلویزیونی  تیشخص کیوجوگر: دوراي جست«عنوان  با اينیز در مقاله 1ناتاشا کوکال      
عنوان زبان ) به بررسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی به2016( »2ی؟دبستان شیپ یخارج زبان

 یسیانگل کلماتکند که او چنین مشاهده می پردازد.می »وجوگردوراي جست«دوم در نسخه یونانی 
 طول در وستهیپ طوربهشوند و می ادا آرام و واضح صورت بهها پویانماییوزش داده شده در این آم
 گردند. می تکرارمختلف،  قسمت چند یحت ای قسمت هر

ات ـري لغـد است که یادگیـشناس معتقان زبانـرات چند تن از محققـکوکال با تکیه بر نظ
که اگر طوري بان دوم به کودکان کم سن است. بهاقی، روش مناسبی در آموختن زـصورت اتفبه

وزان بر موضوعات دیگر ـآمو در هنگامی که زبان» 3محصول جانبی«عنوان یک ري بهـیادگی
 د بود.ـراه خواهـري همـبیشت تیموفق با ؛رکز دارند، اتفاق بیفتدـتم

 (Wesche & Paribakht, 1999, cited in Kokla, 2016: 667) 
طور ها کلمات متداول و غیرمتداول زبان دوم بهپویانماییباور است که در این  کوکال بر این

ها دیده پویانماییدسته از کلمات در این  که هر دوطوري به د؛انمتعادل مورد استفاده قرار گرفته
 دبستانی یونانی به این نتیجه رسید که با اینکه تنهاکودك پیش 30د. او با تحقیق بر روي نشومی

براي کودکان  »وجوگرجست دوراي« هايپویانمایییک سوم از لغات آموزش داده شده در 
 زبان واژگان تیموفق با تواندمی برنامه نیا کهدهد ، اما نتایج نشان میهستنددبستانی مناسب پیش
 بنابراین از .دهد آموزشدبستانی کودکان پیش به هستند شدن حفظ قابل آنها شتریب که را یخارج

 نیوالد توسط تواندمی کهاست در آموزش زبان دوم  یوفقم ۀرسان »وجوگردوراي جست«دیدگاه او، 
 (Kokla , 2016: 681).  استفاده شود و مربیان مهد کودك

  

 
1. Natasa Kokla 
2. Dora the Explorer: A TV Character or a Preschoolers’ Foreign language Teacher? 
3. By-Product 
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 موزش نقشه خوانیآ
هاي این مجموعه انیمیشنی، شاهد استفاده از نقشه در پیدا کردن مسیر در همه قسمت تقریباً

ها، هر بار براي رسیدن به مقصد پویانماییعنوان شخصیت محوري این دورا به مناسب  هستیم.
 گیرد.مورد نظر از نقشه کمک می

 
 نقشۀ یک روبان براي پینتو .3 ریتصو

 

و منتظر پاسخ  »از چه کسی کمک بگیریم؟«پرسد او در ابتداي هر ماجراجویی از مخاطبان می
بعد از خواندن آواز  »1نقشه«کاراکتر . »از نقشه«د دهنماند. سپس خودش و بوتس جواب میمی
دورا  باید  دهد. معموالًبهترین مسیر را براي رسیدن دورا و دوستانش نشان می »اممن نقشه«

تصویر طور که در همان هاي مختلفی را پشت سر گذاشته و از موانع متعددي عبور کند.سرزمین
براي آنکه  ،دورا و اسبش پینتو 2روبان براي پینتویک نشان داده شده است، در قسمت  3شماره 

ها رفته و با گذشتن از میان  بتوانند در مسابقه اسب سواري شرکت کنند، ابتدا باید به مزرعه گوسفند
 ها،  به میدان مسابقه برسند. کاکتوس
به ) 2008( »4وجوگر: معلم جغرافی کودکان پیش دبستانیدوراي جست«در مقاله  3کارتر زجیم

پردازد. او بر این باور خوانی میهاي نقشهبررسی این مجموعه انیمیشنی از دیدگاه آموزش مهارت
هایی که این مجموعه انیمیشنی براساس آن ساخته شده است، هوش است که یکی از توانایی

 
1. Map 
2. A Ribbon for Pinto 
3. James Carter 
4. Dora the Explorer: Preschool Geographic Educator 



 97║  ...و بهبود هوش میمستقریهاي آموزش غجنبه ۀمطالع 

║
 

13 سال
ارة 

 شم
،

32، 
زمس

 تان
139

8
 

ه او شود. به گفتهاي مختلف نیز میکه شامل توانایی افراد در پیدا کردن مسیر است فضایی گاردنر
دبستانی است. به ها آموزش استفاده از نقشه به کودکان پیشپویانماییهاي بارز این یکی از ویژگی

خواهد که به نقشه نگاه کرده و او را راهنمایی صورت تعاملی از مخاطبان میاین صورت که دورا به
 , Carter)سپارند. ب ذهنکند تا کودکان آن را به کنند. نقشه نیز هر مسیر را سه بار تکرار می

2008: 78) 
گم  ۀنقشهاي این مجموعه، مانند قسمت کند که در برخی از قسمتاو همچنین مشاهده می

خواهد که شود، دورا از مخاطبان میاي ربوده میتوسط پرنده »نقشه«هنگامی که شخصیت  1شده
 اي براي خود بکشند. به او کمک کنند تا نقشه

 

آورد. او می رونیب را نقشه کی احیطر يبرامورد نیاز  لوازم اشیپشت کولهداخل  او از ،نیبنابرا
طور که در تصویر . همانخواهد تا به او در کشیدن نقشه کمک کنندمی تماشاگرانهمچنین از 

 مزارع واي پروانه باغ نیب کشیده است که در آن مسیراي نقشه کنید، دورامشاهده می 4شماره 
به النه پرنده رفته و خواهند با استفاده از نقشه ها میآن .شده استرسم  کوه ترینمرتفع تا ذرت

 (Carter , 2008: 79). را نجات دهند »نقشه«
شود دبستانی داده میهایی که در این مجموعه انیمیشنی به کودکان پیشطور کلی آموزشبه

اند. دورا ل داستان تعبیه شدهدر راستاي حل مساله و در خالل ماجراهاي گوناگونی است که در طو
هاي با عبور از هر مرحله، به آموزش مفاهیم مختلفی ازجمله اعداد و اشکال، زبان دوم و مهارت

 
1. Lost Map 

 کشد.اي میها نقشه. دورا به کمک بچه4شماره  ریتصو
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به کودکان آموزش  هاي خودماجراجویی خالل ها را درپردازد و آننقشه خوانی به کودکان می
  دهد.می

  1مدل هوش هیجانی بار ـ آن
دهد. در مدل بار ـ آن، فتاري در تعیین ابعاد هوش هیجانی توجه نشان میهاي ربار آن به شاخصه

هاي کوچکتري هستند. این شود که هرکدام داراي مقیاسهوش عاطفی به پنج مقوله تقسیم می
وخوي و خلق 5، مدیریت استرس4سازگاري، توان3فردي، میان2فرديپنج مقوله عبارتند از: درون

 )1997on, -Bar :14( 6عمومی

 . مدل هوش هیجانی بارآن 2جدول 
 

هاخرده مقیاس توضیح هاي اصلیلفهمؤ   

توانایی درك احساسات و عواطف خود، درك هیجانات 
 هاپیچیده خویش، فهمیدن علل پیدایش این هیجان

 خود آگاهی عاطفی

فرديدرون  

ازه ندادن بیان قاطع احساسات و عقاید خود، دفاع از خود، اج
 به دیگران براي اذیت و آزار

 جرات ورزي

شناخت خود، ارزیابی صحیح ویژگی هاي شخصی، پذیرش 
 خصوصیات فردي، احترام به خود

 حرمت نفس

ها و عالئق، ایجاد کشف استعداد هاي خود، شناسایی مهارت
 آمادگی در خود براي رسیدن به اهداف، تمرین

 خود شکوفایی

ود رهبري، عدم وابستگی به دیگران، رهایی تکیه به خود، خ
 از دیگران، اتکا به خود در امورات زندگی

 استقالل

 

 
1. Bar-on 
2. Intrapersonal 
3. Interpersonal 
4. Adaptation 
5. Stress management 
6. General mood 
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. مدل هوش هیجانی بارآن2جدول ادامه   

هاخرده مقیاس توضیح هاي اصلیلفهمؤ   
آگاهی از عواطف دیگران، درك عالئق و 

هاي دیگران، رفتار و گفتار همدالنه، ایجاد نگرانی
 حس مشترك

لیهمد  

 
 میان فردي
 
 

قبول نقش خود در گروه، حس همکاري، وجدان 
 کاري، مشارکت عمومی، کار گروهی

پذیري اجتماعیمسئولیت  

ایجاد و حفظ ارتباطات اجتماعی، روابط صمیمی، 
فرديروابط بین توانایی دوستیابی، تداوم رابطه  

ارزیابی واقع گرایانه تجربه هاي عاطفی، نگاه عینی 
 دها، مقایسه تجارب با واقعیات رخ دادهبه رویدا

 آزمودن واقعیت

 
 
 توان سازگاري
 

کنار آمدن با شرایط متغیر و موقعیت هاي مختلف، 
انطباق احساسات خود با شرایط جدید، پویا، پذیرش 

 هاایده
پذیريانعطاف  

تصمیم گیري موثر، تشخیص مشکالت و مسائل، 
لهأحل مس سازنده ارائه راهکارهاي مناسب، توانایی تفکر  

مقاومت در برابر استرس و فشار هاي هیجانی، 
هاي خود در مواقع کنترل احساسات و هیجان

 بحرانی
  تحمل تنش

 مدیریت استرس
توانایی کنترل اعمال و رفتار خود در مواقع  

 آور، امید داشتن در مواقع بحرانیهیجان
 کنترل تکانه

 شادکامی ندگیشادي، لذت بردن، نشاط، رضایت از ز
هاي مثبت، امیدوار بودن به آینده، بیان ویژگی خلق و خوي عمومی

 مثبت اندیش
بینیخوش  

 Bar-on, 1997  منبع:

فردي به هوشی اشاره دارد که در درون خود ما وجود دارد و هوش هیجانی درون فردي؛درون 
شود. ی تفکر ما را شامل میپردازش اطالعات هیجانی و تأثیر این احساسات و عواطف بر چگونگ

هاي مختلف به عبارت دیگر این هوش نشان دهندة مهارت شخص در آگاهی از احساسات و هیجان
 و کنترل این عواطف است.
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فردي اشاره به چگونگی تعامل افراد با یکدیگر دارد و هنگامی هوش هیجانی میان فردي؛میان
گیرند. این هوش به توانایی درك و فهم قرار میشود که افراد در ارتباط با دیگران  حادث می

 .)113: 1388شود (کیاروچی و مایر، ها مربوط میاحساسات دیگران و تنظیم روابط میان انسان
طوري که بتوانند سازگاري مهارت افراد در کنار آمدن با خود و دیگران است به توان سازگاري؛

هاي مختلف و خود را با شرایط محیطی و موقعیتخوبی با دیگران همکاري و معاشرت نمایند به
 منطبق سازند. 

کنترل شخص بر روي عواطف ناخوشایند و میزان تحمل او در شرایط مدیریت استرس؛ 
 آور است. اضطراب

پردازد و صفات فردي و هاي شخصیتی افراد میاین مقوله به بررسی ویژگی وخوي عمومی؛خلق
 ).98: 1381گیرد (جاللی، یشی را در بر میاخالقی همچون شادي و مثبت اند

هاي به هم پیوسته است. براساس این مدل، هوش هیجانی ترکیبی از عوامل مختلف و توانایی
هاي توانند افراد را در پیشبرد اهدافشان در زمینههاي عاطفی، شخصی و اجتماعی میاین توانایی

 اند.نشان داده شده 2 ها در جدولفردي و اجتماعی یاري کنند. این مؤلفه
دهند که در این مدل، سیاروچی و فورگاس دربارة مدل هوش هیجانی بار ـ آن چنین توضیح می

 شوند که عبارتند از:خرده مقیاس تقسیم می 15هاي هوش هیجانی به مهارت
 

 هاي درون فردي شامل:الف) مؤلفه
و مطلوب از خود است. حرمت نفس این توانایی به معناي شناخت و ارزیابی صحیح  :1حرمت نفس

 هاي شخصیتی خود و احترام گذاشتن به این خصوصیات است.شامل مهارت فرد در پذیرش ویژگی
به معناي توانایی افراد در آگاهی یافتن از عواطف و احساسات خویش است.  :2خودآگاهی عاطفی

ها و علل به دن به ویژگیاین توانایی به مهارت افراد در شناسایی و درك عواطف خویش و پی بر
 شود.وجود آمدن این هیجانات گفته می

طوري که فرد بتواند توانایی افراد در بیان قاطع احساسات و عقاید خویش است. به :3جرأت ورزي
عواطف و احساسات خود را ابراز کرده و به بیان صریح باورها و نظرات خود بپردازد. همچنین 

 ه از حقوق مسلم خود دفاع کرده و به دیگران اجازه اذیت و آزار ندهد.توانایی آن را داشته باشد ک

 
1. Self-Regard (SR) 
2. Emotional Self-awareness  
3. Assertiveness (AS) 
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به توانایی تکیه کردن به خود، خود رهبري و عدم وابستگی به دیگران در همۀ جوانب  :1استقالل
هاي شود. افراد مستقل با رهایی از وابستگی به دیگران، در امورات خود به توانايزندگی گفته می
 ند.کنخویش اتکا می
هاي ها و توانمنديمهارتی است که به واسطۀ آن فرد در صدد کشف استعداد :2خود شکوفایی

برد را شناسایی تواند انجام دهد یا از انجام آن لذت میآید. او کارهایی را که میبالقوة خود بر می
ها استعداد کرده، سپس براي دستیابی به حداکثر بازدهی، تمام تالش خود را براي شکوفاسازي این

گیرد. افراد خود شکوفا توانایی آن را دارند که آمادگی الزم براي رسیدن به اهدافشان را در بکار می
هاي بالقوة خود، ها نسبت به عالئق خود متعهد بوده و با شکوفا ساختن تواناییخود ایجاد کنند. آن

 ).148-149: 1383سازند (سیاروچی و فورگاس، تر میشان را غنیزندگی
 

 هاي میان فردي شامل:ب) مؤلفه
هاست. این مقوله با به معناي آگاهی از عواطف و احساسات دیگران و توانایی درك آن :3همدلی

هاي ما در مواجه با احساسات دیگران، ارتباط تنگاتنگی دارد. افراد همدل به عالئق رفتار و واکنش
ري مناسب در صدد ایجاد حس مشترك میان خود هاي دیگران توجه نشان داده و با گفتاو نگرانی

 ها هستند.و آن
عنوان عضوي مفید دهندة توانایی افراد در قبول نقش خود بهنشان :4پذیري اجتماعیمسئولیت
هاي پذیر، حس همکاري باالیی داشته و در مشارکتهاي اجتماعی است. افراد مسئولیتدر گروه

 ارند. گروهی از وجدان کاري مناسبی برخورد
این توانایی شامل ایجاد و حفظ ارتباطات اجتماعی، توانایی برقراري روابط  :5روابط بین فردي

یابی موفق صمیمی میان افراد است. افرادي که داراي استعداد بین فردي باالیی هستند در دوست
 بوده و مهارت آن را دارند که این رابطۀ را به بهترین شکل تداوم بخشند.

  

 
1. Independence (IN) 
2. Self-Actualization (SA) 
3. Empathy (EM) 
4. Social Responsibility (RE) 
5. Interpersonal Relationship (IR) 
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 هاي سازگاري عبارتند از:هج) مؤلف
هاي عاطفی و واقعیات عینی گفته گرایانۀ تجربهبه توانایی افراد در ارزیابی واقع :1آزمودن واقعیت 

عبارت دیگر این افراد با مقایسۀ تجربه خود و آن چیز که در حقیقت وجود دارد، تالش شود. بهمی
 افتاده داشته باشند.  هاي اتفاقکنند که درك صحیحی از امور و رویدادمی

هاي مختلف است. به معناي توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط متغیر و موقعیت :2انعطاف پذیري 
آور، عواطف و احساسات توانند در رویدادها و اتفاقات هیجانافرادي که از این توانایی برخوردارند، می

ها و جهت ل و پویا هستند و در برخورد با ایدهخود را با شرایط جدید منطبق سازند. این افراد فعا
 هاي جدید، از تعصب کمتري برخوردارند.گیري

به معنایی توانایی افراد در تعیین و تشخیص مشکالت و به تبع آن بکارگیري اقدامات : 3حل مساله
یط مؤثر در جهت رفع آن مسأله است. افرادي که از چنین مهارتی برخوردارند، در مواجهه با شرا

هاي مؤثر، گیريهاي مختلف و تصمیمحلدشوار و اتفاقات پیچیده، کفایت الزم در جهت ارائه راه
 دهند.از خود نشان می

 

 هاي کنترل استرس شامل:د) مؤلفه
هاي این توانایی به مسائلی از قبیل مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها و هیجان :4هاتحمل تنش
ها و مشکالت رادي که توانایی باالیی در تحمل استرس دارند، در بحرانپردازد. افناخوشاند می

توانند افکار و احساسات خود را کنترل کرده، امید به زندگی را در خود افزایش داده شدید بهتر می
 و موانع را پشت سر بگذارند.

هاي پرخاشگرانه هاي هیجانی همچون رفتارالعملبه توانایی فرد در کنترل عکس :5هاکنترل تکانه
هاي رفتاري خود از مهارت باالیی شود. افرادي که در کنترل تکانهو خشمگینانه مربوط می

هاي توانند در هنگام خشم و عصبانیت و دیگر هیجانات شدید، کنترل رفتاربرخوردارند، بهتر می
 خود را در دست گیرند.

  

 
1. Reality Testing (RT) 
2. Flexibility (FL) 
3. Problem-Solving (PS) 
4. Stress-Tolerance (ST) 
5. Impulse-Control (IC) 
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 وخوي عمومی شامل:هاي خلقه) مؤلفه
معناي لذت بردن و شادي در زندگیست. این توانایی شامل احساس رضایت از خود به  :1شادکامی 

 شود.آور در زندگی مربوط میطور کلی به احساسات خوب و نشاطو شریط کنونی است و به
تر وقایع و اتفاقات هاي روشنهمان داشتن دید مثبت به زندگی و توجه به ویژگی :2بینیخوش 

شود. هاي ناخوشایند نیز میل داشتن نگرش مثبت به احساسات و هیجاناست. این مقوله حتی شام
: 1383بین معموالً نیمۀ پر لیوان را دیده و به آینده امیدوارند (سیاروچی و فورگاس، افراد خوش
151-150.( 

هاي شاهد بکارگیري و تجسم تمامی مهارت »وجوگردوراي جست«هاي سریالی پویانماییدر 
 شوند:ها به دو صورت دیده میش هیجانی مدل بار ـ آن، هستیم که این مهارتپانزده گانۀ هو

 ها و گفتار؛در صحبت. 1

 در اعمال و رفتار.  . 2
هاي هوش ها نقش کلیدي در بازنمایی مهارتپویانماییدورا به عنوان شخصیت محوري این 

ر اعمال گروهی یا رفتار هاي هوش هیجانی در برخی موارد دهیجانی دارد. با این وجود مهارت
 شود.گر میهاي داستان نیز جلوهدیگر شخصیت

اي و موهایی تیره انتخاب دورا بنا بر خواست سازندگانش از نژاد التین ـ امریکایی با پوستی قهوه
، 3هاي مؤنث رایج امریکایی ارائه دهد. بنا بر گفتۀ والري واششده است تا چهره جدیدي از قهرمان

در حالی که شخصیت دورا را «، »وجوگردوراي جست«هاي پویانماییندگان اصلی یکی از ساز
هایی که اغلب به شاهزاده خانم هاي بلوند،، به او به عنوان جایگزینی براي باربیدادندشکل می

 ,Fernandez, 2005 cited in Ryan(»کردندزنند؛ نگاه میشخصیت دختران جوان ضربه می
2010: 56(. 

لی این مجموعه انیمیشنی، دختري باهوش، کنجکاو، فعال و مصمم است که شخصیت اص
بازنمایی متفاوتی از جذابیت و سرزندگی شخصیت اصلی داستان را به نمایش  گذاشته است. او به 

که یک میمون کوچک و بامزه است و برخالف دورا به یک  4اش بوتسهمراه دوست همیشگی
 

1. Happiness (HA) 
2. Optimism (OP) 
3. Valerie Walsh 
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ا دارد که مشکالت مختلف را با استفاده از قوة تفکرش حل کرده کند، توانایی آن رزبان صحبت می
 و موفق ظاهر شود.

شود. دورا هاي هوش هیجانی نیز در این چهرة تلویزیونی بسیار دیده میبرخورداري از مهارت
فردي که شامل خودآگاهی عاطفی، شجاعت، اعتماد به نفس، هاي درونبر دارا بودن مهارتعالوه

فردي که به حوزة ارتباطات هاي میانالش براي رسیدن به اهداف است؛ از مهارتاستقالل و ت
شود نیز بهره برده است. دورا همچنین از توان سازگاري اجتماعی و همکاري با دیگران مربوط می

تواند مطابق با هر موقعیت، راه حل مناسبی هاي گوناگون برخوردار است و میباالیی در موقعیت
تواند در د. او مهارت باالیی در کنترل تنش و مهار رفتار و اعمال خود دارد و میپیشنهاد ده

بر همۀ این هاي دشوار، اوضاع را آرام کرده و به سالمتی از شرایط بحرانی عبور کند. عالوهموقعیت
هاي دیگر کند. شخصیتها، دورا بسیار خوش اخالق است و پرنشاط و امیدوار جلوه میتوانایی
پذیري اجتماعی و همدلی را نشان هایی از هوش هیجانی نظیر مسئولیتهگاه مهارتان نیز گاداست
هاي مختلف ها بر مبناي جستجو و حرکت دورا بین سرزمینپویانماییدهند. ساختار کلی این می

هاي سریالی، دورا و دوستانش پویانماییدر جهت حل مشکل پیش آمده است. در هر قسمت از این 
 پردازند.اجراهایی روبرو شده و با کمک یکدیگر به حل مسائل میبا م
ها، بر پویانماییهاي انجام شده، در هر یک از هشت قسمت انتخاب شده از این طبق تحلیل 

هاي هوش هیجانی بیشتر تأکید شده و داستان حول محور آن شکل گرفته بود. روي یکی از مؤلفه
 هاي بارز عبارتند از:این مؤلفه

ة کوچکی که گم شده خواهند بچه پرند، در این داستان دورا و بوتس می»گم شدن و پیدا شدن« .1
بازي   ی که مشغولدورا و بوتس در هنگام در ابتداي این قسمت، اش برگردانند.است را به خانه

پیدا  ، با شنیدن صداي جیک جیک، یک بچه پرنده کوچک آبی را از پشت بوتههستند قایم موشک
مولفۀ همدلی در  .شده است تنگ  و دلش براي مادرش بودهند. بچه پرنده مرطوب و خیس کنمی

 ة بیشتري دارد.درك احساس پرندة گم شده در این قسمت جلو
خواهند با پیدا کردن چیزهایی که ، در این قسمت دورا و بوتس می»خوشحال کردن ترول پیر« .2

لفۀ خودآگاهی عاطفی در شناسایی چیزهایی که کند به او کمک کنند. موترول پیر را خوشحال می
 شود.کند در این قسمت بیشتر دیده میخوشحالمان می
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ۀ بیسبال شرکت خواهند در مسابق، در این قسمت دورا و بوتس می»کندبوتس بیسبال بازي می« .3
ا مولفۀ خودشکوفایی رکنند تا بوتس براي نخستین بار با چوب به توپ ضربه بزند. در این قسمت 

 در تمرین براي پرورش استعدادها را بیشتر شاهد هستیم.
ة تالش دورا و دوستانش براي پیروزي در مسابقۀ ماجراجویانۀ ، داستان دربار»ما یک تیم هستیم« .4

پذیري اجتماعی در همکاري همۀ اعضا مولفۀ مسئولیتبزرگ است. در این قسمت شاهد نمایش 
 باشیم.براي پیروزي در مسابقه بزرگ می

ۀ دورا جشن سه پادشاه ، در این قسمت قرار است در خان»دهددورا روز سه پادشاه را نجات می« .5
که یک جشن محلی است برگزار شود. دورا و دوستانش خود را براي شرکت در این جشن آماده 

مولفۀ روابط بین فردي در ارتباط خوب دورا با دوستانش نمود بیشتري در این قسمت کنند. می
 است.داشته 

خواهند با اسبشان به نام پینتو به مسابقه اسب سواري ، دورا و بوتس می»یک روبان براي پینتو« .6
آید. مولفۀ خوشبینی در تالش دورا براي امیدوار ها پیش میبروند که بین راه مشکالتی براي آن

 کردن پینتو به پیروزي در مسابقۀ اسب دوانی، جلوه بارزي در این قسمت داشته است.
سپارد اما ، در این قسمت مادربزرگ دورا سه بچه گربه را به دورا می»ماجراجویی مهتابی دورا« .7

رود. دورا براي پیدا کردن بچه گربه نخ کاموا را ها کاموایی را برداشته و به جنگل مییکی از گربه
استان رخ کند. مؤلفۀ تحمل تنش در رویارویی دورا با حوادث گوناگونی که در طول ددنبال می

 دهد در این قسمت نمود بیشتري داشته است.می
، در این داستان دورا با همکاري دوستانش چندین توله سگ کوچک را »تعداد زیادي توله سگ« .8

ها گم شده است. مولفۀ شوند که یکی از توله سگکنند که در حین حمام متوجه میحمام می
ي یافتن توله سگ در این قسمت جلوه بیشتري حرمت نفس در رهبري و اعتماد به نفس دورا برا

 داشته است.
هایی از هوش هیجانی هستیم هاي منتخب، شاهد بازنمایی مؤلفهبا این حال در تمامی قسمت

نشان داده شده  3ها در جدول شماره اند. این بازنماییهاي گوناگون به نمایش در آمدهکه به شکل
 است. 
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 هاي منتخبل هوش هیجانی بارـ آن در قسمتهاي مد. نمایش مؤلفه3جدول 
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 نام قسمت

یف
رد

 

 1 گم شدن و پیدا شدن  √ √   √ √ √ √  √ √ √ √ √

 2 خوشحال کردن ترول پیر √ √ √   √ √ √ √  √ √ √ √ √

 3 بوتس بیسبال بازي می کند √ √ √ √  √  √ √  √ √  √ √

 4 ما یک تیم هستیم √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √

دورا روز سه پادشاه را نجات می دهد √ √ √    √ √ √  √ √  √  5 

 6 یک روبان براي پینتو √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 7 ماجراجویی مهتابی دورا  √ √  √  √  √ √ √ √ √ √ 

 8 تعداد زیادي توله سگ   √   √ √ √ √  √  √ √ √

 
 »وجوگردوراي جست«هاي پویانماییطور کلی نتایج این مقاله حاکی از آن است که به

تواند در بهبود این که می هیجانی هستند هاي هوشمختلفی از مؤلفههاي دربرگیرندة بازنمایی
 دبستانی مؤثر واقع شود.ها در کودکان پیشمهارت

 گیريبحث و  نتیجه
شوند، تحت دیده می »وجوگردوراي جست«هاي پویانماییهاي غیرمستقیمی که در تمام آموزش
ها، هویت پویانماییهاي هوش هیجانی قرار دارند. به عبارت دیگر در این ها و مهارتتأثیر مؤلفه

هاي گرایی و دوزبانگی، همگی توسط ویژگیالتین و بازنمایی مفاهیمی از قبیل چند فرهنگ
هاي مختلف گردند. دورا در این مجموعۀ انیمیشنی، بازتابی از مهارتشخصیتی دورا منتقل می

ی، نمایش هوش هیجانی را به نمایش گذاشته است. هویت التین دورا در این مجموعۀ انیمیشن
هاي گوناگون است. در این ها و فرهنگهمزمانی از صالبت، اقتدار، استقالل و سازش با نژاد

ها و آید زیرا مشکالت، کمبودگرایانه به نمایش در نمیها، نژاد التین به صورت واقعپویانمایی
دوراي «ي هاپویانماییهایی که این نژاد در طول تاریخ با آن مواجه بوده است، در تبعیض
ها بیشتر تمایل دارند نمایشی از قدرت دخترانه التین پویانماییشود. این دیده نمی »وجوگرجست

را به دنیا نشان دهند و بدون پرداختن به مشکالت فرهنگی اجتماعی نژاد التین، بیشتر بر روي 
هاي اي از نقشها شاهد بازنمایی غیرکلیشهپویانماییسازي تمرکز دارند. همچنین در این الگو

شود که هرکدام داراي جنسیتی هستیم. در مدل بار ـ آن، هوش عاطفی به پنج مقوله تقسیم می
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فردي، توان سازگاري، فردي، میانهاي کوچکتري هستند. این پنج مقوله عبارتند از: درونمقیاس
شوند. ثیر میوخوي عمومی. پنج مقوله ذکر شده خود به پانزده مهارت تکمدیریت استرس و خلق

 »وجوگردوراي جست«گانۀ هوش هیجانی مدل بار ـ آن، در شخصیت هاي پانزدهتمامی مهارت
هاي مختلف هوش هیجانی را شوند. دورا در تطابق با مدل بار ـ آن برخورداري از مهارتدیده می

تمامی شود. در حقیقت، به چالش کشیده است. او مصمم و مستقل، در نقش رهبر گروه ظاهر می
درصدد انتقال آن به  »وجوگردوراي جست«هاي پویانماییمفاهیم غیرمستقیمی که سازندگان 
ها هاي هوش هیجانی، ایجاد و تقویت گشته و این مهارتکودکان هستند، توسط نمایش مهارت

، ادورهاي از مهارتروند. ها، بکار میپویانماییعنوان ابزاري در جهت تحقق اهداف اساسی این به
هاي مختلفی که دورا و دوستانش با آن له و سرعت تفکر است. در چالشأدر حل مساو توانایی 
او در خالل ماجراهاي گوناگون، کنترل  دهد.ترین راه حل را پیشنهاد میشوند، دورا مناسبروبرو می

ود، تواند با سنجیدن شرایط و امکانات موجاحساسات و هیجانات خود را در دست گرفته و می
در  اواما ، کندعنوان قهرمان داستان عمل میبا اینکه دورا به بهترین راه حل را پیدا کند.

کند. ها تشکر میاز آن ،دهد و بعد از هر موفقیتمی مشارکتهاي خود مخاطبان را نیز ماجراجویی
رهاي گروهی به کا شدر ارتباط صحیح با دیگران و تمایل اودهنده توانایی نشان صۀ دورا،این خصی

مند است اوقات فردي اوست. او عالقههاي میانرابطۀ خوب دورا و نشانۀ واضحی از مهارتاست. 
ها مشکالت را حل کند. دورا در مواجهه با خود را با دوستانش سپري کرده و با همکاري آن

کرده و رفتار ها مدارا طوري که با آنآمیز دارد. بههاي منفی داستان نیز رفتاري مصالحهشخصیت
 ،کندکه به آنها ابراز می یمحبتنیز از  اشدورا با خانوادهخوب ارتباط دهد. اي بروز نمیخشمگینانه

 است.  انینما
 ییدر ماجراجو ،اینبر تواند از خودش دفاع کند. عالوههمچنین بسیار شجاع است و میدورا 

اي در درك هاي ویژهدورا توانایی .کندمی يبا دوستانش همکار یخوبرو دارد، بهبسیاري که پیش
آور، کنترل رفتار و تواند در رویدادهاي هیجاناحساسات و عواطف خود و دیگران دارد و می

احساسات خود را در دست گرفته و به دیگران کمک کند. شاخصۀ اصلی دورا مهارت او در حل 
شود، نمایش مهارت دورا دیده میهاي دورا پویانماییهاي مسأله است. چیزي که در تمامی قسمت

 در یافتن راه حل مناسب است. 
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