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 خارج از کلاس  یخارج زبان یادگیری در خارجی سینمایی محصولاتتماشای  نقش

 درس

 

  (، ایرانمشهد ،مشهد فردوسی دانشگاه ،گروه زبان انگلیسی) * عامری سعید

 (، ایران، مشهدمشهد فردوسی دانشگاه، گروه زبان انگلیسی) قدرتی مریم
  

 چکیده

 در که یانگلیس زبان غیررسمی یادگیری در سریال و فیلم تماشای مثبت نقش با توجه به

 در ییهاپرسش به پاسخ حاضر پژوهش هدف است، رسیده اثبات به المللیبین هایپژوهش

 دگاهدی نیز و درس کلاس از خارج در انگلیسی زبان یادگیری مختلف هایموقعیت خصوص

 زبان هایمهارت تقویت در سینمایی محصولات جایگاه با رابطه در ایرانی دانشجویان

 احبهمص و نامهپرسش طریق از کیفی و کمی صورت دو به تحقیق هایداده. است انگلیسی

 لیک نتایج. شده است آوریجمع مختلف هایرشته کارشناسی اول سال دانشجویان میان از

 صورتهب انگلیسی سریال و فیلم تماشای به بسیاری دانشجویان که است آن از حاکی پژوهش

 هک مؤید این مسئله است نیز نتایج دیگر. دارند تمایل زیرنویس کمک با و اصلی زبان

های خارج از کلاس درس از قبیل خواندن کتاب یا تماشای آنلاین دانشجویان از میان فعالیت

دن تری را به گوش کرزمان بیش ویدیوهای انگلیسی و ... در جهت یادگیری زبان انگلیسی،

 اینکه به هجتو بادهند. های انگلیسی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی اختصاص میبه آهنگ

 کنند،یم تماشا فارسی زیرنویس طریق از را خارجی هایسریال و فیلم ، کنندگانشرکت اکثر

 اراید تصادفی یادگیری و زبانی هایمهارت تقویت در زبانیبین زیرنویس رسدمی نظر به

 ارزیابی مثبت نظر سهاز  را انگلیسی سریال و فیلم تماشای آموزان،زبان علاوهبه. است اهمیت

 .واژگان دامنة افزایش و شنیداری هایمهارت تقویت واژگان، تلفظ با آشنایی: کردند

 آموز،زبان زبانی، هایمهارت سریال، و فیلم درس، کلاس از خارج یادگیری :ی مهمهاواژه

 شنیداریدیداری ترجمة
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 . مقدمه1

ی به هایی از قبیل اینترنت، دسترسدر مقایسه با چند دهة گذشته، به لطف پیشرفت فناوری

وارد  لیدکسادگی و تنها با فشردن چند محصولات سینمایی به حدی آسان شده است که افراد به

ایران  دوبله درة صنعت کارانمحافظهشوند. با توجه به رویکرد ای میدنیای محصولات چندرسانه

ناسب مها با تأخیر بسیاری همراه است یا امکان دارد هر فیلم و سریالی وبلة فیلم و سریالکه د

(، در حال حاضر محصولات سینمایی 21۸1سلیقه و عامری، تشخیص داده نشود )خوش دوبله

های بسیاری در دسترس عموم قرار سایتصورت غیرقانونی و تقریباً رایگان در وبخارجی به

 تماشای در جهتگذارن فعال در این حوزه زمینة مساعدتری را برای افراد نویسگیرد و زیرمی

. برکسی پوشیده (۸۹۳5پناه، سلیقه و فاضلی حق)خوش دکنفراهم می های مختلففیلم و سریال

نیست که تماشای فیلم و سریال به زبان اصلی ابزار بسیار مهمی برای یادگیری تصادفی یا 

یاد  ۸شود. از این موضوع با عنوان یادگیری غیررسمیمحسوب می غیرتصادفی زبان خارجی

در این موقعیت، یادگیری زبان نه هدف اصلی ( ۸۲ص.  ،21۸۲) شود. در واقع به گفتة سوکتمی

ا، های سینمایی است. برای مثال، به گفتة روپرز میکولبلکه محصول جانبی تماشای مستمر برنامه

زبان، فرایند فراگیری زبان های انگلیسیگیری مداوم از رسانه(، بهره21۸۳استانول )فنول و بنال

افراد در کشورهایی که در آن فیلم و  های زبانیمهارتسطح  زیراکند؛ انگلیسی را تسهیل می

 دلیل دسترسی افراد به زبان اصلیبه شودشده نمایش داده میصورت زیرنویسسریال خارجی به

 .کنندیم یمحور زندگدوبله یاست که در کشورها یافراداتب بالاتر از مردر زیرنویس فیلم، به

بت با تأکید بر نقش مث های بسیاری دربارة یادگیری غیررسمیسوکت و همکارانش پژوهش

؛ 21۸5و  21۸1اند )توفالی و سوکت، تماشای فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی انجام داده

ها، عواملی همچون گوش کردن به های این پژوهشبه یافته(. با توجه 21۸2سوکت و توفالی، 

تی بر ای هستند که تأثیر مثبموسیقی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی تحریک حسی افزوده

ت )سوک توجه چندانی به محتوا نداشته باشندافراد ممکن است  هیادگیری زبان دارند، اگرچ

 شودبه آن پرداخته میرسمی که در ادامه بحث (. این امر به تعریف یادگیری غیر۸5، ص. 21۸۲

شنیداری نیز به کارکرد ترجمه دیداری یحوزهبسیار نزدیک است. از دیگر سو، پژوهشگران 

                                                           
1. informal learning 
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ویژه نقش زیرنویس در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی شنیداری و بهمثبت ترجمه دیداری

؛ مکلاگلین، لرتولا و 21۸1ندرپلانک، ؛ و21۸5اند )مثلًا گامبیه، کیمی و ماریوتی، تأکید کرده

طور گسترده ( هم بر این باور است که تماشای فیلم و سریال به21۸5(. وب )21۸۱تالاوان، 

 زبان دوم را برآورده سازد. هایفرآوردهآموزان به تواند نیاز زبانمی

یق به توان به طور دقمانده است و نمیاین حوزة پژوهشی در ایران همچنان ناشناخته  

 : دادهایی در ارتباط با موارد ذیل پاسخ پرسش

 های دانشگاهی یا آموزشگاهی تا چه اندازه بادانشجویان ایرانی علاوه بر کلاس  

 ؟آموزی درگیر هستندهای غیرکلاسی و غیررسمی در زمینة زبانفعالیت

 دارد؟ ها به فیلم و سریال اختصاص چه میزان از این فعالیت 

 پذیرد؟زبانی انجام میسریال تا چه اندازه به کمک زیرنویس بین تماشای فیلم و 

هایی در خصوص عوامل با در نظر گرفتن این موارد، هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسش 

یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه دانشجویان ایرانی در رابطه با 

 های زبان انگلیسی است.جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارت

 . پیشینة پژوهش2

 کلاس درس و یادگیری غیررسمی. یادگیری خارج از 1. 2

ور آموزان تنها از طریق حضهای مربوط به آن در زبانیادگیری زبان انگلیسی و تقویت مهارت

 پذیر نیست.های آموزشی زبان انگلیسی امکانآنان در ساعات محدودی در طول هفته در کلاس

های فعالی موزشی مشارکتدارد تا خارج از محیط کلاس آآموزان مشتاق را وا میاین امر، زبان

های زبانی را تسریع پیشرفت خود در مهارت در این زمینه داشته باشند و از طرق مختلف،

تواند شامل یادگیری زبان از طریق تماشای آموزان میهای خارج از کلاس زبانببخشند. فعالیت

اشد. قبیل موارد ب های ویدیویی و از اینفیلم و سریال، گوش دادن به موسیقی، شرکت در بازی

آموزان، یادگیری زبان بسیاری از زبان در موردهمچنین بعضی پژوهشگران بر این باورند که 

(. 21۸۸دهد تا در کلاس درس )سوندکویست، خارجی عمدتاً خارج از کلاس روی می

( برای توصیف پدیدة یادگیری زبان خارج از کلاس درس از اصطلاح 21۸۸) ستیسوندکو
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extramural های رسمی درسی هرگونه یادگیری خارج از کلاس اصطلاح بهکند. این استفاده می

 دهد. شود. یعنی، فرد فعالیتی را با هدف یادگیری یا تفریح و لذت انجام میاطلاق می

ها در حوزة یادگیری زبان، سه مقولة اساسی مربوط ( براساس پژوهش21۸۲جفری سوکت )

های رسمی محدود به نظام آموزشی و کلاس که 1: یادگیری رسمیدهدبه این حوزه را توضیح می

ها ممکن است داوطلبانه یا براساس جبر آکادمیک باشد. آموزش زبان است که شرکت در آن

نظر از موارد مورد توجه در این نوع یادگیری، نکتة مهم این است که این نوع یادگیری در صرف

که از طریق استفاده از مواد  2رسمی یا آزاددگیری نیمهگیرد. یابافت یا محیطی رسمی صورت می

هایی که ویژة آموزش زبان دیویها و دیهای درسی، وبسایتاز قبیل کتاب ایآموزشی حرفه

گیرد. یادگیری غیررسمی در یک بافت غیرسازمانی و است در بافت غیرآکادمیک صورت می

ر خاص طون استفاده از منابعی است که بهطور طبیعی و بدوگیرد و بهغیرآکادمیک صورت می

اند. این نوع یادگیری در واقع فرایند یادگیری ناخودآگاهی برای اهداف آموزشی طراحی شده

آموز در فرایند یادگیری غیررسمی، توجه پژوهشگران را به است که عدم توجه آگاهانة زبان

هایی که یادگیری ف دیدگاهمعطوف ساخته است. بر خلا 3مفهوم یادگیری تصادفی یا ضمنی

کند که ( رویکردی را اتخاذ می21۸۲کنند، سوکت )غیررسمی را فرایندی آگاهانه تلقی می

براساس آن افراد در یادگیری غیررسمی ممکن است از فرایند یادگیری آگاه نباشند و به همین 

استفاده شود. وی یادگیری  ۲آموزان از لفظ کاربران زبانیجای لفظ زبانکند که بهدلیل توصیه می

ماشای مثل گوش دادن به موسیقی، ت غیررسمی را در بافت فرایندهای مرتبط با یادگیری تصادفی

 (۸۳۳۲دهد. البته به گفتة آلیس )های انگلیسی و غیره قرار میهای تلویزیونی و فیلمسریال

توان عاملی مهم در یشود و آن را میادگیری تصادفی محدود به یادگیری خارج از کلاس نمی

( در ارتباط با 21۸۲مفهوم دیگری که سوکت ) های رسمی هم تلقی کرد.یادگیری زبان در بافت

طور عمده است. این مفهوم به 5کند مفهوم یادگیری خارج از کلاسیادگیری غیررسمی مطرح می

 ز این منظر باهای عامدانه در جهت تقویت سطح زبان انگلیسی افراد اشاره دارد و ابه کوشش
                                                           
1. formal learning 

2. non-formal learning 

3. incidental learning 

4. language user 

5. out-of-class learning 
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ها و ها از طریق مواردی از قبیل تماشای برنامهمفهوم یادگیری تصادفی تفاوت دارد. این کوشش

ژوهش که در پچنانهم .شودهای تلویزیونی، خواندن و استفاده از اینترنت و غیره میسر میفیلم

 لیسی در جهتهای انگشوندگان بر هدفمند بودن تماشای فیلم و سریالحاضر نیز، مصاحبه

تقویت سطح زبان انگلیسی خود تأکید داشتند. در مواردی که این نوع یادگیری غیرعامدانه باشد 

( دو حالت برای یادگیری 21۸۲شود. در واقع سوکت )عنوان یادگیری طبیعی یاد میاز آن به

اوت ین تفها یادگیری خارج از محیط کلاس است؛ با ااشتراک آنغیررسمی در نظر دارد که نقطه

 گیرد و یادگیری خارج ازطور ناخودآگاه صورت میکه یادگیری تصادفی در کاربران زبانی به

گیرد. در این مقاله به هر دوی این طور آگاهانه و هدفمند صورت میآموزان بهکلاس در زبان

 شود.موارد یعنی یادگیری ناخودآگاه و یادگیری عامدانه و آگاهانه پرداخته می

( گوش دادن به رادیو و  خواندن روزنامه و رمان خارج از کلاس درس ۸۳۳1ة پیکارد )به گفت

آموزان است. با توجه به سال چاپ این مقاله در های یادگیری زبانفعالیت  تریناز جمله مهم

کردن به رادیو و خواندن روزنامه و رمان گوش زمان،، بدیهی است که در آن ۸۳۳1اواسط دهة 

زیرا فناوری اینترنت و دسترسی به مواد  ویت زبان خارجی در اولویت بوده است؛به منظور تق

( در 21۸۲به بعد رشد چشمگیری داشته است. سایر و بان ) 2111ای تقریباً از سال چندرسانه

 آموزانهای یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس توسط دانشپژوهشی دربارة شیوه

های مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس موارد و فعالیت  ترینمکزیکی به مهم

نگلیسی، های اکنند که از قرار ذیل است: گوش دادن به موسیقی انگلیسی، تماشای فیلماشاره می

 ،(۹21، ص 21۸۲های ویدیویی، استفاده از اینترنت و غیره. از نظر این دو پژوهشگر )انجام بازی

 تر شروع شود سه پیامد مثبت خواهد داشت:ویژه اگر در سنین پایینیی بههاچنین فعالیت

هایی خارج . داشتن نگرش مثبت نسبت به زبان انگلیسی و اشتیاق برای جستجوی فرصت۸

 از کلاس برای تمرین زبان انگلیسی؛

رتباطی ی اها. توانایی استفاده از ابزارهای زبانی و فنی برای درک زبان انگلیسی در موقعیت2

 حقیقی؛

 تری از امکانات فرهنگی و اجتماعی از طریق زبان انگلیسی.. دسترسی به دامنة گسترده۹
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های یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس را در مورد صد ( شیوه21۸۲فاریا سلطانا )

له های بنگلادش مورد مطالعه قرار داده است و از مواردی از جمدانشجو در یکی از دانشگاه

قوه در های بالعنوان رسانههای الکترونیک، زیرنویس، موسیقی، فیلم، روزنامه و کتاب بهرسانه

های زبانی آنها نام برده است و بر این باور است که بهتر است مواردی از این تقویت مهارت

انجام ( پژوهشی 211۳)های آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان گنجانده شود. گراو قبیل در برنامه

داده است که در آن به بررسی و مقایسة نحوة استفاده از زبان انگلیسی خارج از کلاس درس و 

آموزان دبیرستانی در آلمان پرداخته است. براساس این پژوهش، نیز در کلاس درس توسط دانش

ی هاآموزان در اوقات فراغت خود از طریق تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی، بازیدانش

در  (211۳اند. گراو )ای، استفاده از اینترنت و سفر، سطح زبان انگلیسی خود را ارتقا دادهرایانه

ها بین دختران و پسران انجام داده است به این نتیجه دست یافته ای که دربارة این فعالیتمقایسه

ارند در ای دنههای رایااست که پسران در مقایسه با دختران گرایش بیشتری به شرکت در بازی

 دهند.زبان و نیز گوش دادن به موسیقی را ترجیح میهای انگلیسیحالی که دختران تماشای برنامه

 اند که از( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته21۸۱( و اورهون )21۸2من فت )ون

ا هزبانی آنهای تماشای فیلم و سریال نقش مؤثری در جهت تقویت مهارت ،آموزاننظر زبان

( انجام داده است، 21۸1مارسنیل )پژوهشی که ون جکند. براساس نتایخارج از کلاس ایفا می

طور مستمر به تماشای فیلم و سریال انگلیسی کنندگان پژوهش بهدرصد از شرکت ۳1بیش از 

؛ زیرا بود( تا حدی متفاوت 21۸2های حاصل از پژوهش مانکریف )یافته پردازند.می

کنندگان در این پژوهش زمان بیشتری را به صحبت با افراد انگلیسی زبان، دوستان و شرکت

دند کنندگان بر این باور بوکه شرکت . البته لازم به ذکر استدادندمیخواندن کتاب اختصاص 

زبانی  هایکه تماشای فیلم و سریال در مقایسه با سایر موارد نقش مؤثرتری در تقویت مهارت

 .کندایفا می

 شنیداری در یادگیری زبانتر نقش محصولات دیداریقسمت بعدی مقاله به بررسی دقیق

 پردازد.می
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 شنیداری در یادگیری زبان. نقش محصولات دیداری2. 2

یداری شندر چند سال اخیر پژوهشگران بسیاری بر کارکردهای مؤثر و مثبت ترجمة دیداری

محور در این های دادهاند. سرآغاز پژوهشهای خارجی تأکید داشتهدر آموزش و یادگیری زبان

( در پژوهش خود به اهمیت زیرنویس ۸۳۱۱میلادی است، زمانی که وندرپلنک ) ۱1زمینه دهة 

اری های بسیآموزان پی برد. از آن زمان تاکنون مقالات و کتابهای زبانی زبانرتدر تقویت مها

نامة مجلة توان به ویژهعنوان جدیدترین این موارد میاند که بهدر این زمینه منتشر شده

Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts  اشاره کرد.  21۸۱در سال

 زبانی( بلکه بر اهمیت دوبله وزبانی و درونتنها بر زیرنویس )بینوزه نهتحقیقات در این ح

دلیل بروز خطاهای زبانی ناشی به اند؛ اگرچه در گذشته ترجمهنیز تأکید کرده ۸توصیف شفاهی

(. به نظر پاوسی و 21۸۲شد )لاویسا، عنوان مانعی در آموزش زبان تلقی میاز زبان مادری به

زیرنویس شیوة اصلی پخش  هاافرادی که در کشور آن های زبانیمهارت( سطح 211۱پرگو )

صورت دوبله در شنیداری است نسبت به افرادی که این محصولات را بهمحصولات دیداری

های ادهترین مقاله براساس دمراتب بالاتر است. این دیدگاه نسبتاً قدیمی در تازهاختیار دارند به

(. البته 21۸۳ان به اثبات رسیده است )روپرز میکولا و همکاران، حاصل از کشورهای مختلف جه

نیز مشهود است  2افشاخص بسندگی زبان انگلیسی ایهای مرکز این نتیجه تا حدی در یافته

طوری که کشورهایی از قبیل سوئد، هلند، سنگاپور و دانمارک بالاترین سطح توانش در زبان به

مل آن است که در این کشورها استفاده از زیرنویس رویکرد غالب انگلیسی را دارند. نکته قابل تأ

 (.21۸۱، افیا یسیزبان انگل بسندگی خصشاای است )در پخش محصولات چندرسانه

( 21۸۱مکلاگلین و همکاران ) محور پیشین،های دادههای حاصال از پژوهشبراسااس یافته

ه نقش شدصورت زیرنویسای بهنهکه تماشاای محصاولات چندرسا دسات یافتندبه این نتیجه 

های هاای شااانیاداری و گفتاری، افزایش آگاهی فرهنگی و مهارتمؤثری در تقویات مهاارت

( اساااتفاده از مواد 21۲، ص 21۸5زعم بانوس و ساااوکولی )یاادگیری در حالت کلی دارد. به

                                                           
1. audio-description 

2. EF English Proficiency Index 
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ج زبانی نتایبینزبانی یا صااورت زیرنویس درونشاانیداری در کلاس خواه بهآموزشاای دیداری

 مثبت زیر را در پی دارد:

 ایجاد تنوع و جذابیت در محیط آموزشی 

 آموزانافزایش انگیزه در زبان 

 اندآموزان با عناصر فرهنگی و زبانی اصیل و معتبر که در بافت ارائه شدهآشنایی زبان 

 آموزان و مدرسانقابلیت تغییر براساس نیاز زبان 

 نیهای زباتسهیل آموزش مهارت 

 آموزانها توسط زبانامکان استفاده مستقل از آن 

شنیداری ( نیز عقیده دارد که آموزش زبان از طریق ترجمه و دوبلة مواد دیداری21۸1دانان )

موجب افزایش دامنة واژگان، آگاهی از سیاق کلام، تأکید بر اختصار و تسلط بر عناصر فرازبانی 

 (.21۸۳لاکلین، شود )ببینید مکمی

اند و با توجه به طور عملی در بافت داخل کلاس انجام گرفتههای مذکور بهمی پژوهشتما

زبانی )درون هاهای خارجی و نیز زیرنویس آنامکان دسترسی به فیلم و سریال اینکه در دهة اخیر

یری گیرد که ظاهراً بخش اعظم یادگزبانی( به سادگی فراهم شده است، این فرضیه قوت مییا بین

طور ناخواسته، تصادفی یا حداقل خارج از کلاس درس از طریق این محصولات در حال ان بهزب

که  انددادههای خود نشان ( در پژوهش۸۳۳5عنوان مثال، دایوال و پاواکانون )انجام است. به

شده موجب یادگیری تصادفی واژگان صورت زیرنویسای بهتماشای محصولات چندرسانه

فراد از تصاویر و صداهای این محصولات ا شدة استانداردهای زیرنویسدر فیلمشود. در واقع می

ترین کنند. براساس نتایج حاصل از تازهبرند و داستان را از طریق زیرنویس دنبال میلذت می

ها در این حوزه، اطلاعات تصویری نقش بسیار مهمی در یادگیری تصادفی واژگان دارد. پژوهش

تحکیم  تریطور عمیقسازی یادگیری زبان، فرایند یادگیری را بهز طریق غنیدر واقع تصاویر ا

 (.21۸5 تونی،بخشند )بیسون، وانهوفن، کانکلن و می

 دهشزمان در چند کشور اروپایی انجام طور همکه به براساس نتایج حاصل از پژوهش دیگری

های گفتاری خود برنامههای شنیداری و برای تقویت مهارت است، کاربران زبان اصولاً 

و بسیاری از این افراد تجربه مثبتی از  کنندشده تماشا میصورت زیرنویسشنیداری را بهدیداری
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ها های خواندن و دانش عمومی آنای که مهارتگونهشده دارند بههای زیرنویستماشای برنامه

ها )لیندگرن و مونیوز، ژوهش. نتایج سایر پ(21۸5در زبان خارجی تقویت شده است )ماریوتی، 

شده ارتباط مثبتی با ای زیرنویس( حاکی از این است که تماشای محصولات چندرسانه21۸۹

دهد که گوش توانش خواندن و درک شنیداری نوجوانان دارد. همچنین پژوهش مذکور نشان می

داری درک شنی های ویدیویی نیز موجب تقویت توانش خواندن وکردن به موسیقی و انجام بازی

ت. ای بر این موارد اسشود اما تأثیر آن کمتر از تأثیر تماشای محصولات چندرسانهنوجوانان می

( هم مشخص شد که نوجوانان فنلاندی مدت زمان زیادی را 21۸۱در پژوهش دیگری )پیترز، 

 کنند. همچنین براساس اینصرف گوش کردن به موسیقی خارجی و تماشای فیلم و سریال می

(، رابطة مثبتی میان تماشای فیلم و سریال و دانش واژگانی 21۸۱پژوهش و پژوهش پیترز و وب )

 آموزان وجود دارد. زبان

که در مقایسه با  دست یافتندبه این نتیجه  (21۸1)و سوکت  در پژوهش دیگری توفالی 

 موسیقی و تماشایتری را به گوش کردن به بیش زمانآموزان های خواندن و نوشتن، زبانمهارت

گری دهند. در تحقیق کیفی دیفیلم و سریال به زبان انگلیسی خارج از کلاس درس اختصاص می

های جهت تقویت مهارت تماشای فیلم و سریال خارجی را در ،آموزانمشخص شد که زبان

کیوسایک (. 21۸2ی، سوکت و توفالدانند )مؤثر می   شنیداری و آشنایی با تلفظ و زبان روزمره

طور منظم فیلم و به هاکنندگان در پژوهش آن( نیز دریافتند که نیمی از شرکت21۸2و ساک )

 کنندگان فیلم و سریال را به زبان اصلیکنند و بیش از نیمی از شرکتسریال خارجی تماشا می

 درصد از 11کنند. بیش از کنندگان( تماشا میو با زیرنویس فرانسوی )زبان مادری شرکت

کنند. فیلم و سریال را با هدف تقویت زبان انگلیسی خود تماشا می ،کنندگان پژوهششرکت

درصد از زبان آموزان نیز بر این عقیده بودند که تماشای فیلم و سریال  15همچنین تقریباً بیش از 

ترین پژوهش ( در تازه21۸5نقش مؤثری در یادگیری واژگان داشته است. توفالی و سوکت )

ن اند. نتایج حاکی از آی پرداختهررسمیغ به بررسی دیدگاه مدرسان زبان دربارة یادگیریخود 

تعداد بسیاری از زبان آموزان به نحوی درگیر یادگیری غیررسمی و  ،است که از نظر مدرسان

ا هها آنهای زبانیرسد که یادگیری غیررسمی زبان، مهارتخارج از کلاس هستند و به نظر می

درک مطلب، تلفظ و غیره را تحت تأثیر مثبت خود قرار داده است. همچنین شیوة تدریس از قبیل 



 مطالعات زبان و ترجمه                                   شمارة دوم دوره پنجاه و دوم                                                       ۸۹1 

 

های مدرسان متأثر از این شیوة یادگیری دانشجویان بوده است؛ مثلاً گروهی از مدرسان در کلاس

 کنند.خود از فیلم و سریال استفاده می

ری چندانی در زمینه فرایند یادگی پژوهش، تاکنون اطلاع دارند مقالهاین  نویسندگانه آنجا کتا 

زبان در خارج از کلاس و نقش فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی در ایران انجام نشده است. 

کوشد ، این جستار میشرح داده شدای که پژوهشی و با عنایت به پیشینه برای پر کردن این خلأ

 های زیر پاسخ دهد:تا به پرسش

ها اهی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس با کدام فعالیتآموزان دانشگ. زبان۸

 و به چه میزان درگیرند؟

آموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگیری زبان انگلیسی زبان یزانیبه چه م. 2

 کنند؟مثبت ارزیابی می

دانند یری زبان مناسب میآموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگ. چرا زبان۹

 شوند؟مند میآن بهره یهاو چگونه از مزیت

 . روش پژوهش3

 کنندگان. شرکت1. 3

ها به دو صورت کمی پژوهش، در این پژوهش تلاش شد تا داده هایبا توجه به ماهیت سؤال

استفاده شد  ۸های پژوهش از روش ترکیبییعنی برای پاسخ به پرسش آوری شود؛و کیفی جمع

آخر هم به کمک شیوه کیفی   اول پژوهش با شیوة کمی و سؤال  (. دو سؤال21۸۱)مایستر، 

های مربوط آموز شرکت کردند که دادهزبان ۸21 ،پژوهشبخش کمی این در پاسخ داده شدند. 

دانشجوی سال اول  ۸1۲دلیل نقص از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد. در مجموع نفر به ۸1به 

نفر( و فردوسی مشهد  2۱نفر(، شهید باهنر کرمان ) 5۱ارشناسی از سه دانشگاه دولتی بجنورد )ک

های مختلفی همچون فیزیک، اقتصاد، مهندسی برق، مهندسی صنایع، نفر( از رشته ۸۱)

شناسی و زبان و ادبیات فارسی در این پژوهش برداری، علم اطلاعات و دانشدامپزشکی، نقشه

انتخاب ها دانشجوی خانم و مابقی دانشجوی آقا بودند. درصد آن ۱۸/5۳شرکت کردند که 

                                                           
1. mixed-methods  
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درس زبان عمومی خارجه در سال اول کارشناسی ن دلیل بود که عموماً دانشجویان سال اول به ای

کننده در زمان انجام این پژوهش درس زبان انگلیسی عمومی . دانشجویان شرکتشودمیارائه 

 این پژوهش احتمالاً گزارش شد. بنابراین، نتایج 1۲/۸۳ هاگذراندند که میانگین سنی آنرا می

هد کرد. در بخش کیفی پژوهش شش دانشجو از دانشگاه بجنورد برای این گروه سنی صدق خوا

به  هاکنندگان بخش کیفی براساس علاقة آنشرکت کردند )رجوع شود به ضمیمه(. شرکت

 ای که در این زمینه داشتند انتخاب شدند.تماشای فیلم و سریال و تجربه

 . ابزار پژوهش2. 3

فی( )برای بخش کی ساختاریافتهنیمهاحبة نامه )برای بخش کمی( و مصاز دو ابزار پرسش

ط با ای کاملاً مرتبنامههای پژوهش بهره گرفته شد. با توجه به اینکه پرسشآوری دادهبرای جمع

نامه توسط نویسندگان طراحی شد. با وجود این، در اهداف پژوهش یافت نشد، پرسش

یز های پیشین ناز پژوهش زبان یریادگیمختلف  یهاتیموقعنامه از جمله هایی از پرسشبخش

نامه توسط نویسندگان و (. پس از طراحی پرسش21۸1؛ ون مارسنیل، 21۸1استفاده شد )وانگ 

در زمینة ترجمه و مطالعات زبان، یک نسخه از آن در میان شش  با دو فرد آگاهمشورت 

ود و انجام شکننده از دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد تا سنجش اولیة ابزار پژوهش شرکت

کنندگان قابل فهم و عاری از ابهام نامه از نظر شرکتپرسش  اطمینان حاصل شود که سؤالات

نامه کنندگان در مرحلة سنجش اولیه، برای توزیع پرسشآوری نظرات شرکتاست. پس از جمع

آوری صورت آنلاین جمعها بهاستفاده شد و دادهhttp://www.cafepardazesh.ir  سایتاز وب

ب.  کنندگان،ای شرکتزمینهنامه شامل سه بخش بود: الف. اطلاعات عمومی و پیششد. پرسش

سی زبان. انگلی الیو سر لمیف یتماشاو ج. یادگیری از طریق  زبان یریادگیمختلف  یهاتیموقع

( تا اصلًا 1گویه با طیف پاسخ از بسیار زیاد ) ۸۸های مختلف یادگیری زبان شامل بخش موقعیت

( 5گویه و با طیف پاسخ از کاملاً موافقم ) ۸2( و بخش یادگیری از طریق فیلم و سریال شامل ۸)

گزارش  ۳1/1و  ۱1/1هر دو به بخش به ترتیب )کرونباخ آلفا( ( بود. پایایی ۸تا کاملاً مخالفم )

 گزارش شد.۱۳/1شد و پایایی کل ابزار 

 

http://www.cafepardazesh.ir/
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 هاو تحلیل داده پژوهش . فرایند3. 3

های کمی آوری دادههای پژوهش یک ماه به طول انجامید. برای جمعآوری دادهفرایند جمع

نامه را های ذکر شده در بالا خواسته شد تا لینک آنلاین پرسشاز مدرسان زبان انگلیسی دانشگاه

دانشجویان از طریق ورود به محیط آنلاین های کلاسی خود به اشتراک بگذارند تا در گروه

ها های کمی، برای تحلیل آنآوری دادهموردنظر پاسخ دهند. پس از جمع  نامه به سؤالاتپرسش

های کمی شامل آمار توصیفی از قبیل درصد استفاده شد. تحلیل داده 2۹نسخة  SPSSافزار از نرم

سازی توسط نویسندگان با روش ها پس از پیادههای حاصل از مصاحبهو میانگین است. داده

 ( کدگذاری شدند.2111)براون و کلارک،  ۸«تحلیل موضوعی»

 . نتایج۴

 های کمی. نتایج داده1. ۴

 ایزمینهش. اطلاعات پی1. 1. ۴

 ۸های مختلف در جدول آمار توصیفی میزان تسلط دانشجویان بر زبان انگلیسی در مهارت

کنندگان است؛ به همین دلیل ممکن ارائه شده است. این اطلاعات براساس خوداظهاری شرکت

هایی مواجه باشد، هرچند اطلاعات خوداظهاری به شکلی منطقی با است با محدودیت

(. با توجه به نتایجی که 2111همبستگی دارد )ماریان، بلومفیلد و کاشونسکیا، های عینی سنجش

رسد دانشجویان تنها در مهارت خواندن توانایی نسبی مشخص است، به نظر می ۸در جدول 

خواندن خود را بالاتر از متوسط و های چرا که بیش از نیمی از شرکت کنندگان مهارت دارند

های ارتباطی همچون شنیداری در مهارت لیو .درصد( ۲۹/۸۸و  ۸۳/۹1) ارزیابی کردند پیشرفته

زبان  یشاخص بسندگبا نتایج اخیر  راستا. این نتایج تقریباً همندارندو گفتاری توانایی بالایی 
دربارة ایران است؛ ایران از جمله کشورهایی است که مردم آن توانش و بسندگی  افیا یسیانگل

اهش رسد که این بسندگی در چند سال اخیر با کبسیار پایینی در زبان انگلیسی دارند و به نظر می

 (.21۸۱، افیا یسیزبان انگل بسندگی خصشاهمراه بوده است )
 
 

                                                           
1. thematic analysis 
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 ویان به درصد. میزان مهارت زبان انگلیسی دانشج1جدول 

 شرفتهیپ بالاتر از متوسط متوسط یبالاتر از مبتد یمبتد مهارت

 1۸/5 ۳5/۸۲ 1۳/۲5 2۸/۸۸ ۲۹/22 شنیداری

 12/۲ ۱1/۸۱ 1۱/۹2 ۳2/۸1 ۲2/21 گفتاری

 ۲۹/۸۸ ۸۳/۹1 52/2۳ ۹۹/۸۹ 52/۳ خواندن

 55/1 ۱1/۸۱ ۳۲/51 ۲۹/۳ 2۸/۸۹ نوشتاری
 

دهد که مدت زمان تماشای سریال خارجی نشان می نتایج مربوط به میزان تماشای فیلم و

درصد از  ۱2/۸1درصد از دانشجویان کمتر از یک ساعت، در  1۳/1۸فیلم و سریال خارجی در 

 2۱/۸1درصد از دانشجویان چهار تا پنج ساعت و تنها در 2۱/۸1دانشجویان دو تا سه ساعت، در 

این در حالی است که تقریباً نیمی  .درصد از دانشجویان بیش از شش ساعت در طول هفته است

مؤید  . نتایج همچنینهستند طور گسترده درگیر تماشای فیلم و سریال خارجیاز دانشجویان به

فیلم و سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا  ،آن است که بیش از نیمی از دانشجویان

رسمی پخش محصولات کنند. با توجه به اینکه ایران کشوری است که دوبله شیوة می

این نتیجه ( 21۸۱سلیقه، ؛ عامری و خوش21۸1سلیقه و عامری، شنیداری است )خوشدیداری

های ایران، وبسایتنکته را نباید فراموش کرد که در  (. این۸کمی دور از انتظار بود )نمودار 

رانی دگان ایروز خارجی را در اختیار بیننهای بهصورت غیرقانونی فیلم و سریالبسیاری به

شود اند و با توجه به رویکرد غالب نظام دوبله ایران که در آن هر فیلم و سریالی دوبله نمیگذاشته

گرایش ای سمت زیرنویس غیرحرفهبینندگان بسیاری به به طور حتم،، شوددوبله مییا با تأخیر 

دار طور که نمونند. همانتا فیلم و سریال مورد نظر خود را بدون تأخیر و سانسور تماشا ک دارند

اشا زبانی تمدرونکنندگان، فیلم و سریال را با زیرنویسدهد، درصد کمی از شرکتنشان می ۸

زبانی تماشا با زیرنویس بین ی مورد نظر خود رابرنامه دهندترجیح می تر این افرادبیشکنند و می

 کنند. 
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 . شیوة تماشای فیلم و سریال خارجی1نمودار 

 

ای براساس دیگر نتایج، دانشجویان با اهداف متفاوتی به تماشای محصولات چندرسانه

 پردازند که به قرار زیر است:می

 ( 15/۹۸یادگیری زبان )درصد 

 ( 1۳/12سرگرمی )درصد 

 ( 51/5سایر )درصد 

 . یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس2. 1. ۴

های نشجویان چه مدت زمانی را به فعالیتپردازد که دابخش دیگر پژوهش به این مسئله می

های مختلف یادگیری نتایج موقعیت 2دهند. جدول یادگیری زبان خارج از کلاس اختصاص می

 (۸) اصلاً( تا 1) ادیز اریاز بس گوییپاسخدهد و طیف در خارج از کلاس درس را گزارش می

گویی در دو طیف سه و دو یعنی متوسط و کم قرار گرفته است. در حالت کلی میانگین پاسخ

های بسیار زیاد و زیاد برای درک بهتر نتایج است با وجود این، در ستون دوم جمع درصد گزینه

 آورده شده است.

  

29.25

58.48

4.72
7.55

دوبله

زیرنویسشدهبهفارسی

زباناصلی

سیزیرنویسشدهبهانگلی
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 های مختلف یادگیری زبانزمان اختصاص یافته به موقعیت. مدت2جدول 

 بسیار زیاد و زیادجمع درصد  میانگین گویه

 ۳/21 52/۹ انگلیسی موسیقی به کردن گوش

 2/2۸ 21/۹ اجتماعی هایشبکه در انگلیسی هایکلیپ تماشای

 ۲/۸۳ ۳2/2 همراه تلفن هایبازی

 1/۸1 ۱1/2 انگلیسی فیلم تماشای

 1/۳ ۲2/2 انگلیسی سریال تماشای

 1/۸1 ۲2/2 کامپیوتری انگلیسی هایبازی

 ۳/5 ۹۳/2 انگلیسی کتاب خواندن

 ۳/5 ۸۹/2 (وبسایت) انگلیسی آنلاین مطالب خواندن

 ۹ 12/2 انگلیسی های مستندبرنامه تماشای

 ۸ 1۱/۸ انگلیسی روزنامه یا مجله خواندن

 ۸ ۲۱/۸ انگلیسی رادیو به کردن گوش

 

آموزان زمان بیشتری را به گوش کردن رسد زبان، به نظر می2براساس نتایج مندرج در جدول 

و سریال  اجتماعی و تماشای فیلم هایشبکه در انگلیسی هایکلیپ تماشایبه موسیقی انگلیسی، 

بینی کرد که تعداد توان پیشمی ۸دهند که البته با توجه به نتایج نمودار انگلیسی اختصاص می

 شده به فارسی، تماشاصورت زیرنویسکنندگان فیلم و سریال خارجی را بهزیادی از شرکت

ای از جذابیت بیشتری برخوردارند های چندرسانهکنند. این امر حاکی از این است که برنامهمی

 ها اختصاص دهند. نکتة جالبدهند زمان بیشتری را به آنآموزان ترجیح میو به همین دلیل زبان

های مستند که در مقایسه با برنامه آموزانرسد زباناین است که به نظر می 2در جدول وجه ت

و  علاقه بیشتری به فیلم های آخر جدول قرار گرفته است،ها تقریباً در ردهعلاقه به تماشای آن

ای شها، تماترین پژوهشسریال یا همان ژانر داستانی دارند. این در حالی است که براساس تازه

 امر آن است  دلیل این انجامد.مستند در مقایسه با ژانر داستانی به یادگیری تصادفی بیشتری می

ان شود و این تکرار و مواجهه بیشتر با واژگهای مستند بیشتر تکرار میکه واژگان خاص در برنامه

ویر تصا. دلیل دیگر این امر آن است که دهدشدت افزایش میشانس یادگیری تصادفی را به

 (.21۸۱، )روجرز های مستند دارندکار رفته در کانال صوتی برنامهتری با واژگان بهارتباط نزدیک
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 . یادگیری زبان از طریق فیلم و سریال3. 1. ۴

در بخش دیگری از پژوهش، دیدگاه دانشجویان دربارة نقش تماشای فیلم و سریال در 

 فیطیادگیری زبان انگلیسی بررسی شد که نتایج آن در جدول سه گزارش شده است. 

 ی. در حالت کلبود( ۸) مخالفم ( تا کاملا5ً) موافقم کاملاًاز  های این بخشبه آیتم ییگوپاسخ

در ما اقرار گرفته است  نظری ندارمو  موافقم یعنی سهو  چهار فیدو طدر  ییگوپاسخ نیانگیم

 ت.آورده شده اس جیدرک بهتر نتا موافق و موافق کاملاً یهانهیدرصد انتخاب گزجمع ستون دوم 

 

 . نقش فیلم و سریال در یادگیری زبان انگلیسی3جدول 

 موافقکاملاً جمع درصد موافق و  میانگین گویه

 بهتر درک برای فارسی زیرنویسسودمندی 

 سریال و فیلم وگوهای گفت
۸2/۲ ۹/۱1 

 5/۱۹ ۸2/۲ واژگان آشنایی با تلفظ

 5/۱5 ۸۸/۲ شنیداری تقویت مهارت

 15 ۳1/۹ افزایش دایرة واژگان

 ۲/1۲ ۱۲/۹ افزایش دایره اصطلاحات

 ۱/1۸ ۱/۹ تقویت مهارت گفتاری

 ۲/15 11/۹ آشنایی با مسائل فرهنگی

 ۸/12 11/۹ مختلف یادگیری زبان هایآشنایی با موقعیت

 ۱/11 1۲/۹ زبان مختلف هایلهجه آشنایی با

 ۸/۲5 25/۹ ریالس و فیلم تماشای طریق ترجیح یادگیری از

 ۳/21 ۹ گرامر زبان و آشنایی با ساختار

 

رترین را مؤثبا توجه به نتایج مندرج در جدول شمارة سه، دانشجویان تماشای فیلم و سریال 

ها،  دانند. همچنین به نظر  آنهای شنیداری میعامل در آشنایی با تلفظ صحیح و تقویت مهارت

ه ای مفید است. لازم ببهتر محصولات چندرسانه برای درک های فارسیگیری از زیرنویسبهره

ند؛ یعنی اشتنامه میانگینی کمتر از سه ندهای این قسمت از پرسشیک از گویهذکر است که هیچ

قسمت پژوهش، از دانشجویان  تریناما در مهم ای مخالف نبودند؛دانشجویان تقریباً با هیچ گویه
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رسد که به یادگیری زبان خارج از کلاس درس سؤال شد. به نظر می هادربارة میزان علاقة آن

ه این سؤال خ بدانشجویان در این باره دیدگاه مثبت یا منفی نداشتند به طوری که میانگین پاس

درصد از دانشجویان  ۸/۲5و  ۲/2۱درصد نظر مخالف یا موافقی نداشتند اما  5/21بود یعنی  25/۹

ترتیب با این امر مخالف و موافق بودند. اما طیف قابل توجهی از این افراد علاقة خود به به

 یادگیری زبان خارج از کلاس درس را بیان کردند.

خارج از کلاس خود را  یهاتیاز فعال یاخلاصهخواسته شد تا  آخر از دانشجویان  در سؤال

ادند ند. البته تمام دانشجویان به این سؤال تشریحی پاسخ ندذکر کن یسیزبان انگل تیتقو نهیدر زم

 ارائه شده است. ۲های دریافتی مشتمل بر موارد ذکر شده در جدول و پاسخ
 

 یادگیری زبان انگلیسیهای خارج از کلاس برای . فعالیت۴جدول 

 های انتشارت لقمهمطالعه کتاب شرکت در کلاس زبان

 یسیکوتاه انگل یهامتن نخواند تماشای فیلم و سریال

 های انگلیسی به همراه ترجمة فارسیخواندن کتاب ایهای رایانهبازی

 در تلگرام مختلف زبان یهاها و گروهکانال خواندن کتاب انگلیسی

 یسیبه زبان انگل تکلم با الزامی نترنتیاهای بازی چت انگلیسی

 های مختلف به زبان انگلیسیانجام فعالیت تایپ فینگلیش

 تلفن همراهبر روی  51۲مطالعه لغات  های موسیقیتماشای کلیپ

  مطالعة لغات در فرهنگ لغت

 

 های کیفی. نتایج داده2. ۴

 که تجاربی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی ازتعداد شش نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد 

شرکت کردند. پرسش اصلی  هاطریق تماشای فیلم و سریال داشتند به دلخواه در این مصاحبه

مندی های تماشای فیلم و سریال انگلیسی و نیز چگونگی بهرهها مبتنی بر شیوهدر این مصاحبه

 ها دانشجویانانگلیسی بود. در این مصاحبههای زبان از مزایای این امر در جهت تقویت مهارت

های آموزش زبان انگلیسی ابراز داشتند و در این همچنین نظر خود را دربارة شرکت در کلاس

ای هاظهارنظرها به مقایسة میزان کارآیی یادگیری زبان انگلیسی از طریق شرکت در کلاس
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با   هاهای حاصل از این مصاحبهدهآموزشی و نیز تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداختند. دا

منظور کشف و استخراج . به(2111)براون و کلارک، کدگذاری شدند « تحلیل موضوعی»کمک 

های مورد سؤال در های دانشجویان به پرسشها، پاسخمضامین مورد بحث در مصاحبه ترینمهم

هر یک از مضامین  ها به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و تلاش شد تااین مصاحبه

از  ها، هریکبندی شود. در فرایند کدگذاری دادهاصلی به مضامین فرعی مرتبط با آن تقسیم

ز بندی شدند و پس امضامین اصلی با مضامین فرعی مرتبط با آن در ذیل یک کد واحد طبقه

تایج حاصل ن طور خلاصه، براساسها، طرح نهایی آن تهیه شد. بهبندیبررسی و بازبینی این طبقه

 ها، مضامین اصلی از قرار ذیل بود.ها، در مباحث مطرح شده در این مصاحبهاز این بررسی

 . ترجیح یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال زبان انگلیسی1. 2. ۴

های مورد بررسی، مضمون شمارة یک به مضامین طور خلاصه، با توجه و تمرکز بر دادهبه

 بندی است:یر قابل تقسیمفرعی ز

 . یادگیری ناخودآگاه1. 1. 2. ۴

شوندگان بر این امر اتفاق نظر داشتند که در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طریق مصاحبه

طور تماشای فیلم و سریال انگلیسی که در مراحل اولیه همراه با زیرنویس انگلیسی بوده است، به

های مشابه در زندگی واقعی ها را در موقعیتها و سریالیلمناخودآگاه، کلمات و اصطلاحات ف

در زبان  هاهای گفتاری و شنیداری آنبردند و تکرار این امر منجر به تقویت مهارتبه کار می

طور نامحسوس و گاه ناگهانی متوجه تغییر سطح زبان انگلیسی خود به هاانگلیسی شده است. آن

شوندگان، و شادی را برای آنان به همراه داشته است. مصاحبهاند که این امر حس رضایت شده

عنوان نقطه قوت و تمایزی در یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال یادگیری ناخودآگاه را به

های آموزش زبان انگلیسی ذکر کردند که مورد در مقایسه با یادگیری از طریق شرکت در کلاس

زمان قابل توجهی به یادگیری از طریق دانستند که در آن، مدتیاخیر را شامل یادگیری آگاهانه م

همچنین بر کارآیی بیشتر  هاشود. آنهای دیداری و شنیداری اختصاص داده نمیتقویت مهارت

یادگیری از طریق دیدن و شنیدن در مقایسه با یادگیری از طریق خواندن تأکید داشتند؛ زیرا 

 دانستند.ثرتر و ماندگارتر میا مؤفرایند ناآگاهانة یادگیری ر
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 مند. یادگیری موقعیت2. 1. 2. ۴

شوندگان را به یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم یکی دیگر از دلایلی که مصاحبه

توانند کلمات، جملات از این طریق می هاو سریال انگلیسی تشویق کرده است این است که آن

ثبیت شنیداری به تمناسب آن ببینند و بشنوند و عامل دیداریو اصطلاحات خاص را در موقعیت 

کند و عدم وجود این عامل در فرایند یادگیری از طریق بیشتر موارد فرا گرفته شده کمک می

شود؛ زیرا یادآوری و مرور این موارد از طریق خواندن، منجر به فراموشی سریع موارد مذکور می

کند و عدم های دیده یا شنیده شده برقرار نمیرا با موقعیت آموزانخواندن، اتصال ذهنی زبان

های آموزان و ناکارآمدی آنان در رابطه با مهارتمندی در این شیوه، عامل نارضایتی زبانموقعیت

ورت صکنندگان فیلم و سریال را بهشنیداری است. همچنین با توجه به اینکه شرکتدیداری

توان به نقش مثبت و مؤثر زیرنویس در کنند مینی تماشا میزبازبانی و بینزیرنویس درون

 یادگیری هرچه بهتر موارد مذکور اشاره کرد.

 . یادگیری جبرگریز3. 1. 2. ۴

شوندگان را به سمت یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای از جمله مواردی که مصاحبه

یادگیری از طریق شرکت در فیلم و سریال انگلیسی سوق داده است این است که بر خلاف 

های آموزشی زبان انگلیسی، تماشای فیلم و سریال انگلیسی در خارج از محیط کلاس، کلاس

مندی است و در نتیجه، یادگیری زبان انگلیسی تحت فشار و اجبار صورت عاری از جبر و قانون

زادی رد. از نظر آنان، آریزی زمانی دلخواه آنان بستگی داگیرد و به انتخاب، تصمیم و برنامهنمی

 سازد.عمل، یادگیری را با حس رضایت خاطر توأم می

 . یادگیری مفرح۴. 1. 2. ۴

شوندگان در مراحل اولیة تماشای فیلم و سریال به زبان انگلیسی، به جنبة تفریحی مصاحبه

و به  دصورت هدفمناند، با این وجود حتی در مراحل بعد که بهکنندگی آن توجه داشتهو سرگرم

ه جنبة تفریحی اند نیز بمنظور یادگیری زبان انگلیسی به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداخته

اند. آنان بر آسانی و راحتی این نوع یادگیری تأکید داشتند. نکتة قابل تأمل در این آن توجه داشته

دلیل هسریال بشوندگان تماشای فیلم را به تماشای ها این است که بیشتر مصاحبهمصاحبه
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ح توان در ارتباط با یادگیری با حداقل سطدهند و این نکته را میپذیری سریع آن ترجیح میپایان

ای از اهمیت بعد تفریحی یادگیری از این طریق است در نظر گرفت. براساس کوشش که نشانه

های ( که تسلط بیشتری در مهارت۸کنندة شمارة شوندگان )شرکتنظر یکی از مصاحبه

شنیداری داشت، تماشای سریال انگلیسی از منظر تقویت مهارت شنیداری مؤثرتر از دیداری

های تماشای فیلم انگلیسی است، زیرا تداوم سریال منجر به آشنایی بیشتر بیننده با شخصیت

 ها مأنوستدریج گوش بیننده با صدای شخصیتشود چون بهها میسریال و همچنین لهجة آن

شوندگان، شود. بیشتر مصاحبهحالی که چنین موقعیتی در مورد فیلم چندان فراهم نمی شود درمی

قایسه دانستند که در مکننده میبر و خستههای کلاسی را فرایندی زمانیادگیری از طریق فعالیت

یش تری در تقویت مهارت شنیداری، افزابا یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال، نقش کمرنگ

 ة لغات و اصطلاحات در زبان انگلیسی و نیز ماندگاری موارد فرا گرفته شده دارد.دامن

 های یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال. شیوه2. 2. ۴

ها، مضمون شماره دو نیز به مضامین های مستخرج از مصاحبهدر ادامة فرایند تحلیل داده

 بندی است:فرعی زیر قابل تقسیم

 های تماشای فیلم و سریال. شیوه1. 2. 2. ۴

شوندگان، در مراحل اولیة یادگیری زبان انگلیسی، از زیرنویس انگلیسی فیلم بیشتر مصاحبه

اند و به تدریج با توجه به تأثیر این امر در تقویت زبان انگلیسی، از ها استفاده کردهو سریال

آن اتکا دارند. اگرچه برخی از این افراد ابتدا از  اند یا کمتر بهنیاز شدهاستفاده از زیرنویس بی

اند و در دفعات بعدی تماشای فیلم و زیرنویس فارسی برای فهم فیلم و سریال استفاده کرده

اند. تمام این افراد بر مؤثر بودن استفاده از زیرنویس سریال به زیرنویس انگلیسی متوسل شده

 احل اولیة یادگیری زبان انگلیسی اتفاق نظر داشتند.ویژه در مرها بهانگلیسی فیلم و سریال

 . چگونگی یادگیری زبان انگلیسی از طریق زیرنویس فیلم و سریال2. 2. 2. ۴

شوندگان در هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی با زیرنویس انگلیسی، تعدادی از مصاحبه

رت نیاز به ایجاد وقفه در اند و حتی در صوبه تمام کلمات و جملات زیرنویس توجه داشته

اند تا تمام اقلام زبانی موجود در زیرنویس را با آنچه در فیلم تماشای فیلم و سریال، تلاش داشته
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بر شنوند تطبیق دهند و این امر فرایند تماشای فیلم و سریال را گاه، فرایندی زمانو سریال می

بوده است. بعضی از این افراد  بخشساخته است اما نتیجة کار تا حدی برای آنان رضایت

( هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی به کمک زیرنویس، 5و  ۲، 2کنندگان شمارة )شرکت

خاص  هااند تا کلمات، اصطلاحات یا جملاتی را که از نظر آندفترچة یادداشتی به همراه داشته

ده قادر شراجعه به موارد ثبتم های بعد بایا جدید و قابل توجه بوده است ثبت کنند و در زمان

ی از اما بعض ها به خاطر بیاورند؛اند موقعیت و بافت کاربردی آن موارد را در فیلم و سریالبوده

عقیده داشتند که نیازی به ثبت و نوشتن موارد زبانی  (۹و  ۸کنندگان شمارة این افراد )شرکت

اند و در حین شدند نداشتهمواجه می هاها با آنجدید و خاص که در زیرنویس فیلم و سریال

د؛ زیرا توجه انتماشای فیلم و سریال انگلیسی در جستجوی یافتن معانی اقلام زبانی جدید نبوده

وف ها معطبر نوع استفاده از کلمات و موقعیت جملات و اصطلاحات در فیلم و سریال هاعمدة آن

(، تنها کلمات و اصطلاحات ۸دة شمارة کننشرکت)بوده است. برای نمونه، یکی از این افراد 

 هابسیار خاص و جالب را در فرهنگ لغت همراه خود یادداشت کرده است و هر از گاهی به آن

 داند.کند و این امر را باعث ماندگاری بیشتر این موارد زبانی خاص در ذهن میمراجعه می

یسههی از طریق تماشههای فیلم و های فردی برای تسهههیل یادگیری زبان انگل. خلاقیت3. 2. 2. ۴

 سریال

های فردی در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طرق مختلف امری معمول کارگیری خلاقیتبه

شوندگان خواسته شد تا تجارب خود در این زمینه را ذکر کنند. است و به همین دلیل از مصاحبه

کردند که خلاقیت فردی خاصی در  ( اشاره1و  5کنندگان شمارة البته برخی از این افراد )شرکت

اند و تنها به اختصاص زمان بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی به منظور این زمینه نداشته

اند. یکی از یادگیری زبان انگلیسی و یا تکرار تماشای یک فیلم و سریال اکتفا کرده

کارگیری خلاقیت فردی ینة به( دربارة تجربة خود در زم۸کنندة شمارة شوندگان )شرکتمصاحبه

سال هر شب با سریال  5تا  ۲کند که به مدت در یادگیری زبان از این طریق به این امر اشاره می

حضور  هاهای ُپردیالوگ را که بازی بدن در آنخوابیده است البته به این صورت که سریالمی

کرده است به فایل صوتی تبدیل میرا  هاتری در مقایسه با دیالوگ داشته، انتخاب و آنرنگکم

های دیداری آن موارد مرور جنبههای صوتی قادر بهها در حین گوش کردن به این فایلو شب
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ها بوده است. یکی دیگر از این افراد های مربوط به دیالوگشنیداری و در واقع تجسم صحنه

فاده ها استانی مهم در زیرنویس( که از دفترچة یادداشت برای ثبت موارد زب۲کنندة شمارة )شرکت

 ها توجه داشته است. از دیگرهای مربوط به این موارد در فیلم و سریالکرده به تجسم صحنهمی

یلم ها در فتوان به جایگزین کردن خود با یکی از شخصیتهای فردی در این زمینه میخلاقیت

و سریال و نیز تمرین و تکرار موارد در حین تماشای فیلم  هاهای آنها و تکرار دیالوگو سریال

 (.2کنندة شمارة شده در زندگی روزمره و با افراد واقعی اشاره کرد )شرکتفراگرفته

 گیری. بحث و نتیجه۵

فیلم و  تماشای ، یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس به همراه نقشپژوهش نیدر ا

آموزان زبان ،هاداده لیحاصل از تحل یهاتهافسریال انگلیسی در این امر بررسی شد. براساس ی

دهند. ای از جمله موسیقی و فیلم و سریال اختصاص میهای چندرسانهزمان بیشتری را به برنامه

این در حالی است که مواردی همچون خواندن کتاب، مجله یا روزنامة انگلیسی چندان مورد 

 دارند: نیست. دلایل زیر بر صحت این امر دلالت هاتوجه آن

 افراد به فیلم و سریال و موسیقی خارجی در ایران؛ . دسترسی آسان و ارزان۸

ویژه به این دلیل که در آن تصاویر و صداها شنیداری به. جذابیت محصولات دیداری2

 معناسازند؛

های خواندن، شنیدن و تلفظ از طریق تماشای فیلم و . امکان تقویت همزمان مهارت۹

 زیرنویس انگلیسی؛سریال همراه با 

ن ای فیلم و سریال )گیچو. تسهیل فرایند یادگیری و درک به موجب ماهیت چندرسانه۲

 (.211۱لوران، و مک

کنندگان، فیلم و درصد از شرکت 11یکی از نتایج جانبی پژوهش این بود که در حدود  

و  کیوسایکمقالة کنند که این امر در راستای سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا می

شنیداری، این نتیجه همچنین در راستای نتایج است. از منظر ترجمة دیداری (21۸2ک )وس

اند حتی در کشورهایی همچون اسپانیا که دوبله شیوة پژوهشگران اروپایی است که نشان داده

 شنیداری است، دانشجویان گرایش خاصی به تماشای محصولاتهای دیداریغالب پخش برنامه

(. بنابراین شاید 21۸1صورت زیرنویس دارند )ماتامالا، پرگو و بوتیرولی، شنیداری بهدیداری
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ها افزایش خواهد یافت چون افراد کرد که در آینده سطح بسندگی زبانی ایرانی بینیبتوان پیش

 اند.گرایش بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پیدا کرده

 فراگیر ردنکو گوش فیلم و سریالزیاد تماشای  برطور کلی نتیجة اصلی بخش اول مبنی به

 راستاهای خارج از کلاس دانشجویان، همدر یادگیری زبان، در مقایسه با سایر برنامهبه موسیقی 

( 21۸1(، ون مارسنیل )21۸۲)(، سایر و بان 21۸2(، من فت وو )211۳)با نتایج پژوهش گراو 

این  آموزانتوان گفت که آیا زبانطور دقیق نمی( است. لازم به ذکر است که به21۸۱اورهون )و 

ر نحوی ددهند یا بههای خارج از کلاس درس را فقط برای تفریح و سرگرمی انجام میفعالیت

آموزان در زندگی روزمرة خود با پی یادگیری نیز هستند. با وجود این، واضح است که زبان

این  وهمچون تماشای گسترده فیلم و سریال خارجی، درگیرند  بیشتر های خاصفعالیتبرخی 

های زبان (، زمان کلاس21۸1وب و نیشن ) به یادگیری تصادفی شود. به گفتة تواند منجرامر می

ندارد.  بالاآموز فرصت چندانی برای یادگیری واژگان در حجم طوری که زبانمحدود است به

ورت راحتی ص(، یادگیری تصادفی واژگان از طریق تماشای فیلم و سریال به21۸5زعم وب )به

هرچه  شود وپذیرد؛ زیرا در هنگام تماشای قسمتی از سریال یا فیلم واژگان خاصی تکرار میمی

(. برای مثال، 2111کند )وب این تکرار بیشتر شود احتمال یادگیری آن واژه نیز افزایش پیدا می

 مدت یک( بر این باورند که تماشای یک ساعت فیلم و سریال در روز به211۳وب و روجرز )

واجهه طور کلی هشت تا ده بار مشود. بهسال منجر به یادگیری تصادفی واژگانی بسیار زیادی می

توان از (. این نتایج را می21۸۱ کند )پیترز و وب،با واژه جدید، یادگیری آن را بسیار تسهیل می

( بررسی کرد؛ براساس این نظریه وقتی ۸۳۳۱ای )میر و مورنو، یادگیری چندرسانه منظر نظریة

کند در ذهن خود میان تلاش می به اطلاعات تصویری و صوتی دسترسی دارد، زمانآموز همزبان

یادگیری  آموز موجب تسهیلارتباط ایجاد کند. ترکیب چنین ارتباطی با دانش پیشینی زبان هاآن

 شود.میزبان 

کنندگان تماشای فیلم و سریال را از سه جنبه مثبت ارزیابی کردند: رسد شرکتبه نظر می

جرز های روهای شنیداری و افزایش دامنة واژگان. پژوهشآشنایی با تلفظ واژگان، تقویت مهارت

های ریالها و س. در واقع فیلمگذاردمینیز بر این امر صحه ( 21۸۹) وزیو مون ندگرنیل( و 21۸۹)

د منبع تواناست و می زبانتار روزمرة مردم انگلیسیهای نسبتًا واقعی از گفانگلیسی حاوی نمونه
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کننده در آموزان شرکت(. اما زبان21۸5د )وب، تقویت موارد مذکور باش بسیار مناسبی برای

این نکته  دند.نامه را مثبت ارزیابی کرهای این بخش از پرسشپژوهش حاضر تقریباً تمامی گویه

که داشتن دانش واژگانی و دستور  حاکی از این استهای جدید را هم باید متذکر شد که پژوهش

تای در راس نقش مهمی به همراه عوامل شناختی در درک شنیداری افرادبالا نسبتا در سطح زبان 

 .دارند های زبانیارتقای سطح مهارت

زمینة خوبی کنندگان با توجه به پیشتعدادی از شرکتهای بخش کیفی مقاله، با توجه به داده

که در زبان انگلیسی دارند، تماشای فیلم و سریال را فرصتی مناسب برای یادگیری بیشتر زبان 

فعالیت خارج از کلاس درس در جهت تقویت زبان  تریندانند. در واقع این فعالیت مهممی

کنندگان در بخش کیفی اعلام کردند این رکتکه ش طورانگلیسی است. دلیل این امر هم همان

رد تماشای فیلم و سریال برای ف زیرابخشی بالایی دارد که یادگیری به این طریق انگیزه است

های درس وجود دارد در ( و آن جبری که در کلاس21۸2؛ وانگ، 2111جذاب است )گروبا، 

ة همچنین مسئلی را به عهده دارد. ، مسئولیت یادگیرخود ،شود؛ چون فردمعنا میاین زمینه بی

اقعی را های بسیار ود موقعیتتوانتماشای فیلم و سریال میمندی را نباید فراموش کرد. موقعیت

توانند زبان را در بافت و کاربرد واقعی خود یاد بگیرند. د و افراد میقرار ده آموزدر اختیار زبان

ای های چندرسانهتواند به اندازة برنامهنمی(، هیچ معلم و کلاسی 21۸1)وندرپلنک به نظر 

 آموز قرار دهد.های مختلف زبان خارجی را در اختیار زبانها و مدلموقعیت

نکتة دیگری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است استفاده از زیرنویس در تماشای 

بانی زیس بینشنیداری است، در قسمت کمی پژوهش مشخص شد که زیرنومحصولات دیداری

 د بلکه، گیربا هدف یادگیری صورت میگیرد نه به این دلیل که تر مورد استفاده قرار میبیش

لم کند و همة افراد ممکن است فیدلیل اینکه زیرنویس درک مطلب را تسهیل میبلکه احتمالاً به

سمت ن است قدلیل یادگیری زبان تماشا نکنند بلکه لذت و تفریح ممکو سریال را صرفاً به

ر مراحل زبانی شاید برای یادگیری زبان دمهمی از انگیزة اولیه باشد. البته استفاده از زیرنویس بین

وهی زبانی در میان گراولیه مفیدتر باشد ولی در قسمت کیفی مشخص شد که زیرنویس درون

 (21۸1ورنکو )طور که تحقیق وینک، گس و سیدهمانه، شود به این دلیل کاستفاده میاز افراد 

، ندکنای را همراه با زیرنویس تماشا میزبان آموزانی که محصولات چندرسانهدهد، نیز نشان می
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ن این همچنی بالاتری دارند.درک مطلب  کنند، در مقایسه با افرادی که از زیرنویس استفاده نمی

 (21۸5)ماریوتی،  کند.را تقویت می آموزهای درک مطلب زبانمهارتامر، 

توانند قسمتی از زمان کلاس کاربردهای این تحقیق این است که معلمان زبان می تریناز مهم

آموزان به تماشای فیلم و سریال رسد زبانرا به فیلم و سریال اختصاص دهند؛ زیرا به نظر می

، دهد )فروموسلورا افزایش می هاانگیزه و سرعت یادگیری در آن علاقه بیشتری دارند و این امر

های زبان، امکان آموزش کلاس  (. محدودیت زمانی21۸5مایر و دونش و گوتیرس کولون، دی

ها به همین دلیل آن (،21۸5کند )وب، آموزان فراهم نمیطیف وسیعی از واژگان را برای زبان

آموزان عنوان منبع کمکی به زبانتوانند تماشای فیلم و سریال را در خارج از کلاس درس بهمی

ری دارد؛ تفیلم سینمایی اهمیت بیش ( تماشای سریال نسبت به21۸5یشنهاد کنند. به گفتة  وب )پ

ای( و دانش دقیقه 21های کمدی تر است )برای مثال سریالزمان پخش سریال کوتاهزیرا مدت

های همچنین نباید از جنبه ۸یابد.های مختلف سریال افزایش میای با تماشای قسمتزمینهپیش

که نتایج کیفی این پژوهش نیز نشان  طورمثبت روانی یادگیری خارج از کلاس غافل شد. همان

تر است؛ زیرا عاری از استرس و داد، این نوع یادگیری خارج از کلاس برای دانشجویان مفرح

طور آموز بهزبان آموز محور است. یعنی در آندغدغة موجود در کلاس است و فعالیتی زبان

 کنندة اصلی فرایند وکند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد و کنترلمستقل عمل می

 (.21۸۸محتوای یادگیری زبانی خود است )بنسن، 

 های این پژوهش ازهایی همراه است. دادهها با محدودیتاین پژوهش مانند سایر پژوهش

 های آتیپژوهش شودیم شنهادیپ. استه حوزه دانشگاه انتخاب شدند و محدود بمحدود  نمونة

ود که از شآموزان را در تحقیق خود در نظر بگیرند. همچنین پیشنهاد میتری از زبانطیف وسیع

های آتی استفاده شود؛ زیرا بخش اعظمی از های خصوصی نیز در پژوهشآموزان آموزشگاهزبان

بعاد اگیرد. برای بررسی و مؤسسات خصوصی صورت میها یادگیری زبان در ایران در آموزشگاه

راحی هایی از طریق طی از تأثیر تماشای فیلم و سریال بر یادگیری زبان، انجام پژوهشترقیعم

دقیقاً به نقش مثبت یا منفی ترجمة  ادیبا یتهای آهشپژوشود. آزمایش پیشنهاد می

                                                           
بیشتر  ن برای اطلاعاتشنیداری در کلاس باید براساس اصول و قواعد باشد، معلمابا توجه به اینکه استفاده از مواد دیداری۸. 

 رجوع کنند. (21۸5ه پژوهش وب )بتوانند می
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آموزان تا چه شنیداری در یادگیری زبان دوم در خارج از کلاس درس بپردازد؛ مثلاً زباندیداری

مهارت  تتواند در تقویه به فارسی میشدکنند که تماشای فیلم و سریال زیرنویساندازه فکر می

کارگزاران یادگیری زبان انگلیسی هستند،  نتریآموزان مهمها کمک کند. اگرچه زبانزبانی آن

به یادگیری زبان خارج از کلاس دارند. به  هامدرسان زبان نیز نقش بسیار مهمی در تشویق آن

ها و نظرات مدرسان نیز در این باره بررسی شود. با توجه به اینکه همین دلیل لازم است دیدگاه

ست و بیشتر محصولات سینمایی دوبله یا زبان خارجی در ایران ا ترینزبان انگلیسی مهم

شود که آیا مسئلة این سؤال مطرح می شده در ایران محصول ایالات متحده است،زیرنویس

ها مثل آلمانی، فرانسوی و حتی عربی که بررسی شده در این پژوهش در یادگیری سایر زبان

 کند.صدق می سهم بسیار پایینی از تولید محصولات سینمایی جهان را دارند نیز

 یقدردان

 یزاده، دانشااجوی دکتاارخااانم آزیتااا قاضاای داننااد ازینگارناادگان باار خااود لااازم ماا

هااای آوری دادهکمااک در جمااع بااه خاااطر، یدانشااگاه علامااه طباطبااائمطالعااات ترجمااه در 

 تشکر نمایند. این پژوهش
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 کنندگان بخش کیفیاطلاعات شرکت

 زبان سطح تحصیلی رشتة سن جنسیت کنندهشرکت
 زمانمدت

 مصاحبه

 دقیقه ۸1 پیشرفته فیزیک 2۸ مرد ۸ کنندةشرکت

 دقیقه ۸5 متوسط فیزیک 21 زن 2 کنندةشرکت

 دقیقه ۸۱ پیشرفته فیزیک ۸۳ مرد ۹ کنندةشرکت

 دقیقه ۸5 متوسط بردارینقشه مهندسی 21 مرد ۲ کنندةشرکت

 دقیقه ۸5 متوسط بردارینقشه مهندسی ۸۳ زن 5 کنندةشرکت

 دقیقه ۸2 متوسط بردارینقشه مهندسی ۸۳ مرد 1 کنندةشرکت

 


