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چکیده
با توجه به نقش مثبت تماشای فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی زبان انگلیسی که در
پژوهشهای بینالمللی به اثبات رسیده است ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشهایی در
خصوص موقعیتهای مختلف یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه
دانشجویان ایرانی در رابطه با جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارتهای زبان
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از میان دانشجویان سال اول کارشناسی رشتههای مختلف جمعآوری شده است .نتایج کلی
پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان بسیاری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی بهصورت
زبان اصلی و با کمک زیرنویس تمایل دارند .دیگر نتایج نیز مؤید این مسئله است که
دانشجویان از میان فعالیتهای خارج از کلاس درس از قبیل خواندن کتاب یا تماشای آنلاین
ویدیوهای انگلیسی و  ...در جهت یادگیری زبان انگلیسی ،زمان بیشتری را به گوش کردن
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به نظر میرسد زیرنویس بینزبانی در تقویت مهارتهای زبانی و یادگیری تصادفی دارای
اهمیت است .بهعلاوه زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال انگلیسی را از سه نظر مثبت ارزیابی
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 .1مقدمه
در مقایسه با چند دهة گذشته ،به لطف پیشرفت فناوریهایی از قبیل اینترنت ،دسترسی به
محصولات سینمایی به حدی آسان شده است که افراد بهسادگی و تنها با فشردن چند کلید وارد
دنیای محصولات چندرسانهای میشوند .با توجه به رویکرد محافظهکارانة صنعت دوبله در ایران
که دوبلة فیلم و سریال ها با تأخیر بسیاری همراه است یا امکان دارد هر فیلم و سریالی مناسب
دوبله تشخیص داده نشود (خوشسلیقه و عامری ،)21۸1 ،در حال حاضر محصولات سینمایی
خارجی بهصورت غیرقانونی و تقریباً رایگان در وبسایتهای بسیاری در دسترس عموم قرار
میگیرد و زیرنویسگذارن فعال در این حوزه زمینة مساعدتری را برای افراد در جهت تماشای
فیلم و سریالهای مختلف فراهم میکند (خوشسلیقه و فاضلی حقپناه .)۸۹۳5 ،برکسی پوشیده
نیست که تماشای فیلم و سریال به زبان اصلی ابزار بسیار مهمی برای یادگیری تصادفی یا
غیرتصادفی زبان خارجی محسوب میشود .از این موضوع با عنوان یادگیری غیررسمی ۸یاد
میشود .در واقع به گفتة سوکت ( ،21۸۲ص )۸۲ .در این موقعیت ،یادگیری زبان نه هدف اصلی
بلکه محصول جانبی تماشای مستمر برنامههای سینمایی است .برای مثال ،به گفتة روپرز میکولا،
فنول و بنالاستانول ( ،)21۸۳بهرهگیری مداوم از رسانههای انگلیسیزبان ،فرایند فراگیری زبان
انگلیسی را تسهیل میکند؛ زیرا سطح مهارتهای زبانی افراد در کشورهایی که در آن فیلم و
سریال خارجی بهصورت زیرنویسشده نمایش داده میشود بهدلیل دسترسی افراد به زبان اصلی
در زیرنویس فیلم ،بهمراتب بالاتر از افرادی است که در کشورهای دوبلهمحور زندگی میکنند.
سوکت و همکارانش پژوهشهای بسیاری دربارة یادگیری غیررسمی با تأکید بر نقش مثبت
تماشای فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی انجام دادهاند (توفالی و سوکت 21۸1 ،و 21۸5؛
سوکت و توفالی .)21۸2 ،با توجه به یافتههای این پژوهشها ،عواملی همچون گوش کردن به
موسیقی و تماشای فیلم و سریال انگلیسی تحریک حسی افزودهای هستند که تأثیر مثبتی بر
یادگیری زبان دارند ،اگرچه افراد ممکن است توجه چندانی به محتوا نداشته باشند (سوکت
 ،21۸۲ص .)۸5 .این امر به تعریف یادگیری غیررسمی که در ادامه بحث به آن پرداخته میشود
بسیار نزدیک است .از دیگر سو ،پژوهشگران حوزهی ترجمه دیداریشنیداری نیز به کارکرد
1. informal learning
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مثبت ترجمه دیداریشنیداری و به ویژه نقش زیرنویس در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی
تأکید کردهاند (مثل ًا گامبیه ،کیمی و ماریوتی21۸5 ،؛ وندرپلانک21۸1 ،؛ مکلاگلین ،لرتولا و
تالاوان .)21۸۱ ،وب ( ) 21۸5هم بر این باور است که تماشای فیلم و سریال بهطور گسترده
میتواند نیاز زبانآموزان به فرآوردههای زبان دوم را برآورده سازد.
این حوزة پژوهشی در ایران همچنان ناشناخته مانده است و نمیتوان به طور دقیق به
پرسشهایی در ارتباط با موارد ذیل پاسخ داد:
 دانشجویان ایرانی علاوه بر کلاس های دانشگاهی یا آموزشگاهی تا چه اندازه با
فعالیتهای غیرکلاسی و غیررسمی در زمینة زبانآموزی درگیر هستند؟
 چه میزان از این فعالیتها به فیلم و سریال اختصاص دارد؟
 تماشای فیلم و سریال تا چه اندازه به کمک زیرنویس بینزبانی انجام میپذیرد؟
با در نظر گرفتن این موارد ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به پرسشهایی در خصوص عوامل
یادگیری زبان انگلیسی در خارج از کلاس درس و نیز دیدگاه دانشجویان ایرانی در رابطه با
جایگاه محصولات سینمایی در تقویت مهارتهای زبان انگلیسی است.
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2یادگیری خارج از کلاس درس و یادگیری غیررسمی

یادگیری زبان انگلیسی و تقویت مهارتهای مربوط به آن در زبانآموزان تنها از طریق حضور
آنان در ساعات محدودی در طول هفته در کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی امکانپذیر نیست.
این امر ،زبانآموزان مشتاق را وا میدارد تا خارج از محیط کلاس آموزشی مشارکتهای فعالی
در این زمینه داشته باشند و از طرق مختلف ،پیشرفت خود در مهارتهای زبانی را تسریع
ببخشند .فعالیتهای خارج از کلاس زبانآموزان میتواند شامل یادگیری زبان از طریق تماشای
فیلم و سریال ،گوش دادن به موسیقی ،شرکت در بازیهای ویدیویی و از این قبیل موارد باشد.
همچنین بعضی پژوهشگران بر این باورند که در مورد بسیاری از زبانآموزان ،یادگیری زبان
خارجی عمدتاً خارج از کلاس روی میدهد تا در کلاس درس (سوندکویست.)21۸۸ ،
سوندکویست ( ) 21۸۸برای توصیف پدیدة یادگیری زبان خارج از کلاس درس از اصطلاح
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 extramuralاستفاده میکند .این اصطلاح به هرگونه یادگیری خارج از کلاسهای رسمی درسی
اطلاق می شود .یعنی ،فرد فعالیتی را با هدف یادگیری یا تفریح و لذت انجام میدهد.
جفری سوکت ( )21۸۲براساس پژوهشها در حوزة یادگیری زبان ،سه مقولة اساسی مربوط
به این حوزه را توضیح میدهد :یادگیری رسمی 1که محدود به نظام آموزشی و کلاسهای رسمی
آموزش زبان است که شرکت در آنها ممکن است داوطلبانه یا براساس جبر آکادمیک باشد.
صرفنظر از موارد مورد توجه در این نوع یادگیری ،نکتة مهم این است که این نوع یادگیری در
بافت یا محیطی رسمی صورت میگیرد .یادگیری نیمهرسمی یا آزاد 2که از طریق استفاده از مواد
آموزشی حرفهای از قبیل کتابهای درسی ،وبسایتها و دیویدیهایی که ویژة آموزش زبان
است در بافت غیرآکادمیک صورت میگیرد .یادگیری غیررسمی در یک بافت غیرسازمانی و
غیرآکادمیک صورت میگیرد و بهطور طبیعی و بدون استفاده از منابعی است که بهطور خاص
برای اهداف آموزشی طراحی شدهاند .این نوع یادگیری در واقع فرایند یادگیری ناخودآگاهی
است که عدم توجه آگاهانة زبانآموز در فرایند یادگیری غیررسمی ،توجه پژوهشگران را به
مفهوم یادگیری تصادفی یا ضمنی 3معطوف ساخته است .بر خلاف دیدگاههایی که یادگیری
غیررسمی را فرایندی آگاهانه تلقی میکنند ،سوکت ( )21۸۲رویکردی را اتخاذ میکند که
براساس آن افراد در یادگیری غیررسمی ممکن است از فرایند یادگیری آگاه نباشند و به همین
دلیل توصیه میکند که بهجای لفظ زبانآموزان از لفظ کاربران زبانی ۲استفاده شود .وی یادگیری
غیررسمی را در بافت فرایندهای مرتبط با یادگیری تصادفی مثل گوش دادن به موسیقی ،تماشای
سریالهای تلویزیونی و فیلمهای انگلیسی و غیره قرار میدهد .البته به گفتة آلیس ()۸۳۳۲
یادگیری تصادفی محدود به یادگیری خارج از کلاس نمیشود و آن را میتوان عاملی مهم در
یادگیری زبان در بافتهای رسمی هم تلقی کرد .مفهوم دیگری که سوکت ( )21۸۲در ارتباط با
یادگیری غیررسمی مطرح میکند مفهوم یادگیری خارج از کلاس 5است .این مفهوم بهطور عمده
به کوشش های عامدانه در جهت تقویت سطح زبان انگلیسی افراد اشاره دارد و از این منظر با
1. formal learning
2. non-formal learning
3. incidental learning
4. language user
5. out-of-class learning
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مفهوم یادگیری تصادفی تفاوت دارد .این کوششها از طریق مواردی از قبیل تماشای برنامهها و
فیلمهای تلویزیونی ،خواندن و استفاده از اینترنت و غیره میسر میشود .همچنانکه در پژوهش
حاضر نیز ،مصاحبهشوندگان بر هدفمند بودن تماشای فیلم و سریالهای انگلیسی در جهت
تقویت سطح زبان انگلیسی خود تأکید داشتند .در مواردی که این نوع یادگیری غیرعامدانه باشد
از آن بهعنوان یادگیری طبیعی یاد میشود .در واقع سوکت ( )21۸۲دو حالت برای یادگیری
غیررسمی در نظر دارد که نقطهاشتراک آنها یادگیری خارج از محیط کلاس است؛ با این تفاوت
که یادگیری تصادفی در کاربران زبانی بهطور ناخودآگاه صورت میگیرد و یادگیری خارج از
کلاس در زبانآموزان بهطور آگاهانه و هدفمند صورت میگیرد .در این مقاله به هر دوی این
موارد یعنی یادگیری ناخودآگاه و یادگیری عامدانه و آگاهانه پرداخته میشود.
به گفتة پیکارد ( )۸۳۳1گوش دادن به رادیو و خواندن روزنامه و رمان خارج از کلاس درس
از جمله مهمترین فعالیتهای یادگیری زبانآموزان است .با توجه به سال چاپ این مقاله در
اواسط دهة  ،۸۳۳1بدیهی است که در آن زمان ،گوشکردن به رادیو و خواندن روزنامه و رمان
به منظور تقویت زبان خارجی در اولویت بوده است؛ زیرا فناوری اینترنت و دسترسی به مواد
چندرسانهای تقریباً از سال  2111به بعد رشد چشمگیری داشته است .سایر و بان ( )21۸۲در
پژوهشی دربارة شیوههای یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس توسط دانشآموزان
مکزیکی به مهمترین موارد و فعالیتهای مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس
اشاره میکنند که از قرار ذیل است :گوش دادن به موسیقی انگلیسی ،تماشای فیلمهای انگلیسی،
انجام بازیهای ویدیویی ،استفاده از اینترنت و غیره .از نظر این دو پژوهشگر ( ،21۸۲ص ،)۹21
چنین فعالیتهایی بهویژه اگر در سنین پایینتر شروع شود سه پیامد مثبت خواهد داشت:
 .۸داشتن نگرش مثبت نسبت به زبان انگلیسی و اشتیاق برای جستجوی فرصتهایی خارج
از کلاس برای تمرین زبان انگلیسی؛
 . 2توانایی استفاده از ابزارهای زبانی و فنی برای درک زبان انگلیسی در موقعیتهای ارتباطی
حقیقی؛
 .۹دسترسی به دامنة گستردهتری از امکانات فرهنگی و اجتماعی از طریق زبان انگلیسی.
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فاریا سلطانا ( )21۸۲شیوههای یادگیری زبان انگلیسی خارج از محیط کلاس را در مورد صد
دانشجو در یکی از دانشگاه های بنگلادش مورد مطالعه قرار داده است و از مواردی از جمله
رسانه های الکترونیک ،زیرنویس ،موسیقی ،فیلم ،روزنامه و کتاب بهعنوان رسانههای بالقوه در
تقویت مهارت های زبانی آنها نام برده است و بر این باور است که بهتر است مواردی از این
قبیل در برنامههای آموزشی زبان انگلیسی دانشجویان گنجانده شود .گراو ( )211۳پژوهشی انجام
داده است که در آن به بررسی و مقایسة نحوة استفاده از زبان انگلیسی خارج از کلاس درس و
نیز در کلاس درس توسط دانشآموزان دبیرستانی در آلمان پرداخته است .براساس این پژوهش،
دانشآموزان در اوقات فراغت خود از طریق تماشای تلویزیون ،گوش دادن به موسیقی ،بازیهای
رایانه ای ،استفاده از اینترنت و سفر ،سطح زبان انگلیسی خود را ارتقا دادهاند .گراو ( )211۳در
مقایسهای که دربارة این فعالیت ها بین دختران و پسران انجام داده است به این نتیجه دست یافته
است که پسران در مقایسه با دختران گرایش بیشتری به شرکت در بازیهای رایانهای دارند در
حالی که دختران تماشای برنامههای انگلیسیزبان و نیز گوش دادن به موسیقی را ترجیح میدهند.
ونمن فت ( )21۸2و اورهون ( )21۸۱نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتهاند که از
نظر زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال نقش مؤثری در جهت تقویت مهارتهای زبانی آنها
خارج از کلاس ایفا میکند .براساس نتایج پژوهشی که ونمارسنیل ( )21۸1انجام داده است،
بیش از  ۳1درصد از شرکتکنندگان پژوهش بهطور مستمر به تماشای فیلم و سریال انگلیسی
میپردازند .یافتههای حاصل از پژوهش مانکریف ( )21۸2تا حدی متفاوت بود؛ زیرا
شرکت کنندگان در این پژوهش زمان بیشتری را به صحبت با افراد انگلیسی زبان ،دوستان و
خواندن کتاب اختصاص میدادند .البته لازم به ذکر است که شرکتکنندگان بر این باور بودند
که تماشای فیلم و سریال در مقایسه با سایر موارد نقش مؤثرتری در تقویت مهارتهای زبانی
ایفا میکند.
قسمت بعدی مقاله به بررسی دقیقتر نقش محصولات دیداریشنیداری در یادگیری زبان
میپردازد.
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 .2 .2نقش محصولات دیداریشنیداری در یادگیری زبان

در چند سال اخیر پژوهشگران بسیاری بر کارکردهای مؤثر و مثبت ترجمة دیداریشنیداری
در آموزش و یادگیری زبانهای خارجی تأکید داشتهاند .سرآغاز پژوهشهای دادهمحور در این
زمینه دهة  ۱1میلادی است ،زمانی که وندرپلنک ( )۸۳۱۱در پژوهش خود به اهمیت زیرنویس
در تقویت مهارتهای زبانی زبانآموزان پی برد .از آن زمان تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری
در این زمینه منتشر شدهاند که بهعنوان جدیدترین این موارد میتوان به ویژهنامة مجلة
 Translation and Translanguaging in Multilingual Contextsدر سال  21۸۱اشاره کرد.
تحقیقات در این حوزه نهتنها بر زیرنویس (بینزبانی و درونزبانی) بلکه بر اهمیت دوبله و
توصیف شفاهی ۸نیز تأکید کردهاند؛ اگرچه در گذشته ترجمه بهدلیل بروز خطاهای زبانی ناشی
از زبان مادری بهعنوان مانعی در آموزش زبان تلقی میشد (لاویسا .)21۸۲ ،به نظر پاوسی و
پرگو ( )211۱سطح مهارتهای زبانی افرادی که در کشور آنها زیرنویس شیوة اصلی پخش
محصولات دیداریشنیداری است نسبت به افرادی که این محصولات را بهصورت دوبله در
اختیار دارند بهمراتب بالاتر است .این دیدگاه نسبتاً قدیمی در تازهترین مقاله براساس دادههای
حاصل از کشورهای مختلف جهان به اثبات رسیده است (روپرز میکولا و همکاران .)21۸۳ ،البته
این نتیجه تا حدی در یافتههای مرکز شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف 2نیز مشهود است
به طوری که کشورهایی از قبیل سوئد ،هلند ،سنگاپور و دانمارک بالاترین سطح توانش در زبان
انگلیسی را دارند .نکته قابل تأمل آن است که در این کشورها استفاده از زیرنویس رویکرد غالب
در پخش محصولات چندرسانهای است (شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف.)21۸۱ ،
براسااس یافتههای حاصال از پژوهشهای دادهمحور پیشین ،مکلاگلین و همکاران ()21۸۱
به این نتیجه دسات یافتند که تماشاای محصاولات چندرسانهای بهصورت زیرنویسشده نقش
مؤثری در تقویات مهاارتهاای شااانیاداری و گفتاری ،افزایش آگاهی فرهنگی و مهارتهای
یاادگیری در حالت کلی دارد .بهزعم بانوس و ساااوکولی ( ،21۸5ص  )21۲اساااتفاده از مواد

1. audio-description
2. EF English Proficiency Index
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آموزشاای دیداریشاانیداری در کلاس خواه بهصااورت زیرنویس درونزبانی یا بینزبانی نتایج
مثبت زیر را در پی دارد:


ایجاد تنوع و جذابیت در محیط آموزشی



افزایش انگیزه در زبانآموزان



آشنایی زبانآموزان با عناصر فرهنگی و زبانی اصیل و معتبر که در بافت ارائه شدهاند



قابلیت تغییر براساس نیاز زبانآموزان و مدرسان



تسهیل آموزش مهارتهای زبانی



امکان استفاده مستقل از آنها توسط زبانآموزان

دانان ( )21۸1نیز عقیده دارد که آموزش زبان از طریق ترجمه و دوبلة مواد دیداریشنیداری
موجب افزایش دامنة واژگان ،آگاهی از سیاق کلام ،تأکید بر اختصار و تسلط بر عناصر فرازبانی
میشود (ببینید مکلاکلین.)21۸۳ ،
تمامی پژوهشهای مذکور بهطور عملی در بافت داخل کلاس انجام گرفتهاند و با توجه به
اینکه در دهة اخیر امکان دسترسی به فیلم و سریالهای خارجی و نیز زیرنویس آنها (درونزبانی
یا بینزبانی) به سادگی فراهم شده است ،این فرضیه قوت میگیرد که ظاهراً بخش اعظم یادگیری
زبان بهطور ناخواسته ،تصادفی یا حداقل خارج از کلاس درس از طریق این محصولات در حال
انجام است .بهعنوان مثال ،دایوال و پاواکانون ( )۸۳۳5در پژوهشهای خود نشان دادهاند که
تماشای محصولات چندرسانهای بهصورت زیرنویسشده موجب یادگیری تصادفی واژگان
میشود .در واقع در فیلمهای زیرنویسشدة استاندارد افراد از تصاویر و صداهای این محصولات
لذت می برند و داستان را از طریق زیرنویس دنبال میکنند .براساس نتایج حاصل از تازهترین
پژوهش ها در این حوزه ،اطلاعات تصویری نقش بسیار مهمی در یادگیری تصادفی واژگان دارد.
در واقع تصاویر از طریق غنیسازی یادگیری زبان ،فرایند یادگیری را بهطور عمیقتری تحکیم
میبخشند (بیسون ،وانهوفن ،کانکلن و تونی.)21۸5 ،
براساس نتایج حاصل از پژوهش دیگری که بهطور همزمان در چند کشور اروپایی انجام شده
است ،کاربران زبان اصول ًا برای تقویت مهارتهای شنیداری و گفتاری خود برنامههای
دیداریشنیداری را بهصورت زیرنویسشده تماشا میکنند و بسیاری از این افراد تجربه مثبتی از
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تماشای برنامههای زیرنویسشده دارند بهگونهای که مهارتهای خواندن و دانش عمومی آنها
در زبان خارجی تقویت شده است (ماریوتی .)21۸5 ،نتایج سایر پژوهشها (لیندگرن و مونیوز،
 )21۸۹حاکی از این است که تماشای محصولات چندرسانهای زیرنویسشده ارتباط مثبتی با
توانش خواندن و درک شنیداری نوجوانان دارد .همچنین پژوهش مذکور نشان میدهد که گوش
کردن به موسیقی و انجام بازی های ویدیویی نیز موجب تقویت توانش خواندن و درک شنیداری
نوجوانان میشود اما تأثیر آن کمتر از تأثیر تماشای محصولات چندرسانهای بر این موارد است.
در پژوهش دیگری (پیترز ) 21۸۱ ،هم مشخص شد که نوجوانان فنلاندی مدت زمان زیادی را
صرف گوش کردن به موسیقی خارجی و تماشای فیلم و سریال میکنند .همچنین براساس این
پژوهش و پژوهش پیترز و وب ( ،)21۸۱رابطة مثبتی میان تماشای فیلم و سریال و دانش واژگانی
زبانآموزان وجود دارد.
در پژوهش دیگری توفالی و سوکت ( )21۸1به این نتیجه دست یافتند که در مقایسه با
مهارتهای خواندن و نوشتن ،زبانآموزان زمان بیشتری را به گوش کردن به موسیقی و تماشای
فیلم و سریال به زبان انگلیسی خارج از کلاس درس اختصاص میدهند .در تحقیق کیفی دیگری
مشخص شد که زبانآموزان ،تماشای فیلم و سریال خارجی را در جهت تقویت مهارتهای
شنیداری و آشنایی با تلفظ و زبان روزمره مؤثر میدانند (سوکت و توفالی .)21۸2 ،کیوسایک
و ساک ( )21۸2نیز دریافتند که نیمی از شرکتکنندگان در پژوهش آنها بهطور منظم فیلم و
سریال خارجی تماشا میکنند و بیش از نیمی از شرکتکنندگان فیلم و سریال را به زبان اصلی
و با زیرنویس فرانسوی (زبان مادری شرکتکنندگان) تماشا میکنند .بیش از  11درصد از
شرکتکنندگان پژوهش ،فیلم و سریال را با هدف تقویت زبان انگلیسی خود تماشا میکنند.
همچنین تقریباً بیش از  15درصد از زبان آموزان نیز بر این عقیده بودند که تماشای فیلم و سریال
نقش مؤثری در یادگیری واژگان داشته است .توفالی و سوکت ( )21۸5در تازهترین پژوهش
خود به بررسی دیدگاه مدرسان زبان دربارة یادگیری غیررسمی پرداختهاند .نتایج حاکی از آن
است که از نظر مدرسان ،تعداد بسیاری از زبان آموزان به نحوی درگیر یادگیری غیررسمی و
خارج از کلاس هستند و به نظر میرسد که یادگیری غیررسمی زبان ،مهارتهای زبانیها آنها
از قبیل درک مطلب ،تلفظ و غیره را تحت تأثیر مثبت خود قرار داده است .همچنین شیوة تدریس
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مدرسان متأثر از این شیوة یادگیری دانشجویان بوده است؛ مثلاً گروهی از مدرسان در کلاسهای
خود از فیلم و سریال استفاده میکنند.
تا آنجا که نویسندگان این مقاله اطلاع دارند ،تاکنون پژوهش چندانی در زمینه فرایند یادگیری
زبان در خارج از کلاس و نقش فیلم و سریال در یادگیری غیررسمی در ایران انجام نشده است.
برای پر کردن این خلأ پژوهشی و با عنایت به پیشینهای که شرح داده شد ،این جستار میکوشد
تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .۸زبانآموزان دانشگ اهی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس با کدام فعالیتها
و به چه میزان درگیرند؟
 .2به چه میزانی زبانآموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگیری زبان انگلیسی
مثبت ارزیابی میکنند؟
 .۹چرا زبان آموزان دانشگاهی تماشای فیلم و سریال را برای یادگیری زبان مناسب میدانند
و چگونه از مزیتهای آن بهرهمند میشوند؟
 .3روش پژوهش
 .1 .3شرکتکنندگان

با توجه به ماهیت سؤالهای پژوهش ،در این پژوهش تلاش شد تا دادهها به دو صورت کمی
و کیفی جمعآوری شود؛ یعنی برای پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش ترکیبی ۸استفاده شد
(مایستر .)21۸۱ ،دو سؤال اول پژوهش با شیوة کمی و سؤال آخر هم به کمک شیوه کیفی
پاسخ داده شدند .در بخش کمی این پژوهش ۸21 ،زبانآموز شرکت کردند که دادههای مربوط
به  ۸1نفر به دلیل نقص از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد .در مجموع  ۸1۲دانشجوی سال اول
کارشناسی از سه دانشگاه دولتی بجنورد ( 5۱نفر) ،شهید باهنر کرمان ( 2۱نفر) و فردوسی مشهد
( ۸۱نفر) از رشته های مختلفی همچون فیزیک ،اقتصاد ،مهندسی برق ،مهندسی صنایع،
دامپزشکی ،نقشهبرداری ،علم اطلاعات و دانششناسی و زبان و ادبیات فارسی در این پژوهش
شرکت کردند که  5۳/۱۸درصد آنها دانشجوی خانم و مابقی دانشجوی آقا بودند .انتخاب
1. mixed-methods
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دانشجویان سال اول به این دلیل بود که عموماً درس زبان عمومی خارجه در سال اول کارشناسی
ارائه میشود .دانشجویان شرکتکننده در زمان انجام این پژوهش درس زبان انگلیسی عمومی
را میگذراندند که میانگین سنی آنها  ۸۳/1۲گزارش شد .بنابراین ،نتایج این پژوهش احتمالاً
برای این گروه سنی صدق خواهد کرد .در بخش کیفی پژوهش شش دانشجو از دانشگاه بجنورد
شرکت کردند (رجوع شود به ضمیمه) .شرکتکنندگان بخش کیفی براساس علاقة آنها به
تماشای فیلم و سریال و تجربهای که در این زمینه داشتند انتخاب شدند.
 .2 .3ابزار پژوهش
از دو ابزار پرسشنامه (برای بخش کمی) و مصاحبة نیمهساختاریافته (برای بخش کیفی)
برای جمعآوری دادههای پژوهش بهره گرفته شد .با توجه به اینکه پرسشنامهای کاملاً مرتبط با
اهداف پژوهش یافت نشد ،پرسشنامه توسط نویسندگان طراحی شد .با وجود این ،در
بخشهایی از پرسشنامه از جمله موقعیتهای مختلف یادگیری زبان از پژوهشهای پیشین نیز
استفاده شد (وانگ 21۸1؛ ون مارسنیل .)21۸1 ،پس از طراحی پرسشنامه توسط نویسندگان و
مشورت با دو فرد آگاه در زمینة ترجمه و مطالعات زبان ،یک نسخه از آن در میان شش
شرکت کننده از دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد تا سنجش اولیة ابزار پژوهش انجام شود و
اطمینان حاصل شود که سؤالات پرسشنامه از نظر شرکتکنندگان قابل فهم و عاری از ابهام
است .پس از جمعآوری نظرات شرکتکنندگان در مرحلة سنجش اولیه ،برای توزیع پرسشنامه
از وبسایت  http://www.cafepardazesh.irاستفاده شد و دادهها بهصورت آنلاین جمعآوری
شد .پرسشنامه شامل سه بخش بود :الف .اطلاعات عمومی و پیشزمینهای شرکتکنندگان ،ب.
موقعیتهای مختلف یادگیری زبان و ج .یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال انگلیسی زبان.
بخش موقعیتهای مختلف یادگیری زبان شامل  ۸۸گویه با طیف پاسخ از بسیار زیاد ( )1تا اصل ًا
( )۸و بخش یادگیری از طریق فیلم و سریال شامل  ۸2گویه و با طیف پاسخ از کاملاً موافقم ()5
تا کاملاً مخالفم ( )۸بود .پایایی (کرونباخ آلفا) هر دو به بخش به ترتیب  1/۱1و  1/۳1گزارش
شد و پایایی کل ابزار 1/۱۳گزارش شد.
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 .3 .3فرایند پژوهش و تحلیل دادهها

فرایند جمعآوری داده های پژوهش یک ماه به طول انجامید .برای جمعآوری دادههای کمی
از مدرسان زبان انگلیسی دانشگاههای ذکر شده در بالا خواسته شد تا لینک آنلاین پرسشنامه را
در گروههای کلاسی خود به اشتراک بگذارند تا دانشجویان از طریق ورود به محیط آنلاین
پرسشنامه به سؤالات موردنظر پاسخ دهند .پس از جمعآوری دادههای کمی ،برای تحلیل آنها
از نرمافزار  SPSSنسخة  2۹استفاده شد .تحلیل دادههای کمی شامل آمار توصیفی از قبیل درصد
و میانگین است .دادههای حاصل از مصاحبهها پس از پیادهسازی توسط نویسندگان با روش
«تحلیل موضوعی»( ۸براون و کلارک )2111 ،کدگذاری شدند.
 .۴نتایج
 .1 .۴نتایج دادههای کمی
 .1 .1 .۴اطلاعات پیشزمینهای

آمار توصیفی میزان تسلط دانشجویان بر زبان انگلیسی در مهارتهای مختلف در جدول ۸
ارائه شده است .این اطلاعات براساس خوداظهاری شرکتکنندگان است؛ به همین دلیل ممکن
است با محدودیتهایی مواجه باشد ،هرچند اطلاعات خوداظهاری به شکلی منطقی با
سنجشهای عینی همبستگی دارد (ماریان ،بلومفیلد و کاشونسکیا .)2111 ،با توجه به نتایجی که
در جدول  ۸مشخص است ،به نظر می رسد دانشجویان تنها در مهارت خواندن توانایی نسبی
دارند چرا که بیش از نیمی از شرکت کنندگان مهارتهای خواندن خود را بالاتر از متوسط و
پیشرفته ارزیابی کردند ( ۹1/۸۳و  ۸۸/۲۹درصد) .ولی در مهارتهای ارتباطی همچون شنیداری

و گفتاری توانایی بالایی ندارند .این نتایج تقریباً همراستا با نتایج اخیر شاخص بسندگی زبان
انگلیسی ایاف دربارة ایران است؛ ایران از جمله کشورهایی است که مردم آن توانش و بسندگی
بسیار پایینی در زبان انگلیسی دارند و به نظر میرسد که این بسندگی در چند سال اخیر با کاهش
همراه بوده است (شاخص بسندگی زبان انگلیسی ایاف.)21۸۱ ،

1. thematic analysis
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جدول  .1میزان مهارت زبان انگلیسی دانشجویان به درصد
مهارت

مبتدی

بالاتر از مبتدی

متوسط

بالاتر از متوسط

پیشرفته

شنیداری

22/۲۹

۸۸/2۸

۲5/1۳

۸۲/۳5

5/1۸

گفتاری

21/۲2

۸1/۳2

۹2/1۱

۸۱/۱1

۲/12

خواندن

۳/52

۸۹/۹۹

2۳/52

۹1/۸۳

۸۸/۲۹

نوشتاری

۸۹/2۸

۳/۲۹

51/۳۲

۸۱/۱1

1/55

نتایج مربوط به میزان تماشای فیلم و سریال خارجی نشان میدهد که مدت زمان تماشای
فیلم و سریال خارجی در  1۸/1۳درصد از دانشجویان کمتر از یک ساعت ،در  ۸1/۱2درصد از
دانشجویان دو تا سه ساعت ،در ۸1/2۱درصد از دانشجویان چهار تا پنج ساعت و تنها در ۸1/2۱
درصد از دانشجویان بیش از شش ساعت در طول هفته است .این در حالی است که تقریباً نیمی
از دانشجویان به طور گسترده درگیر تماشای فیلم و سریال خارجی هستند .نتایج همچنین مؤید
آن است که بیش از نیمی از دانشجویان ،فیلم و سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا
میکنند .با توجه به اینکه ایران کشوری است که دوبله شیوة رسمی پخش محصولات
دیداریشنیداری است (خوشسلیقه و عامری21۸1 ،؛ عامری و خوشسلیقه )21۸۱ ،این نتیجه
کمی دور از انتظار بود (نمودار  .)۸این نکته را نباید فراموش کرد که در ایران ،وبسایتهای
بسیاری بهصورت غیرقانونی فیلم و سریالهای بهروز خارجی را در اختیار بینندگان ایرانی
گذاشته اند و با توجه به رویکرد غالب نظام دوبله ایران که در آن هر فیلم و سریالی دوبله نمیشود
یا با تأخیر دوبله میشود ،به طور حتم ،بینندگان بسیاری بهسمت زیرنویس غیرحرفهای گرایش
دارند تا فیلم و سریال مورد نظر خود را بدون تأخیر و سانسور تماشا کنند .همانطور که نمودار
 ۸نشان میدهد ،درصد کمی از شرکتکنندگان ،فیلم و سریال را با زیرنویسدرونزبانی تماشا
میکنند و بیشتر این افراد ترجیح میدهند برنامهی مورد نظر خود را با زیرنویس بینزبانی تماشا
کنند.
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7.55

4.72

29.25

دوبله

زیرنویسشدهبهفارسی
زباناصلی

58.48

زیرنویسشدهبهانگلیسی

نمودار  .1شیوة تماشای فیلم و سریال خارجی

براساس دیگر نتایج ،دانشجویان با اهداف متفاوتی به تماشای محصولات چندرسانهای
میپردازند که به قرار زیر است:


یادگیری زبان ( ۹۸/15درصد)



سرگرمی ( 12/1۳درصد)



سایر ( 5/51درصد)

 .2 .1 .۴یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس

بخش دیگر پژوهش به این مسئله میپردازد که دانشجویان چه مدت زمانی را به فعالیتهای
یادگیری زبان خارج از کلاس اختصاص میدهند .جدول  2نتایج موقعیتهای مختلف یادگیری
در خارج از کلاس درس را گزارش میدهد و طیف پاسخگویی از بسیار زیاد ( )1تا اصلاً ()۸
است .در حالت کلی میانگین پاسخ گویی در دو طیف سه و دو یعنی متوسط و کم قرار گرفته
است با وجود این ،در ستون دوم جمع درصد گزینههای بسیار زیاد و زیاد برای درک بهتر نتایج
آورده شده است.
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جدول  .2مدتزمان اختصاص یافته به موقعیتهای مختلف یادگیری زبان
گویه

میانگین

جمع درصد بسیار زیاد و زیاد

گوش کردن به موسیقی انگلیسی

۹/52

21/۳

تماشای کلیپهای انگلیسی در شبکههای اجتماعی

۹/21

2۸/2

بازیهای تلفن همراه

2/۳2

۸۳/۲

تماشای فیلم انگلیسی

2/۱1

۸1/1

تماشای سریال انگلیسی

2/۲2

۳/1

بازیهای کامپیوتری انگلیسی

2/۲2

۸1/1

خواندن کتاب انگلیسی

2/۹۳

5/۳

خواندن مطالب آنلاین انگلیسی (وبسایت)

2/۸۹

5/۳

تماشای برنامههای مستند انگلیسی

2/12

۹

خواندن مجله یا روزنامه انگلیسی

۸/1۱

۸

گوش کردن به رادیو انگلیسی

۸/۲۱

۸

براساس نتایج مندرج در جدول  ،2به نظر میرسد زبانآموزان زمان بیشتری را به گوش کردن
به موسیقی انگلیسی ،تماشای کلیپهای انگلیسی در شبکههای اجتماعی و تماشای فیلم و سریال
انگلیسی اختصاص میدهند که البته با توجه به نتایج نمودار  ۸میتوان پیشبینی کرد که تعداد
زیادی از شرکتکنندگان فیلم و سریال خارجی را بهصورت زیرنویسشده به فارسی ،تماشا
میکنند .این امر حاکی از این است که برنامههای چندرسانهای از جذابیت بیشتری برخوردارند
و به همین دلیل زبانآموزان ترجیح میدهند زمان بیشتری را به آنها اختصاص دهند .نکتة جالب
توجه در جدول  2این است که به نظر میرسد زبانآموزان در مقایسه با برنامههای مستند که
علاقه به تماشای آنها تقریباً در ردههای آخر جدول قرار گرفته است ،علاقه بیشتری به فیلم و
سریال یا همان ژانر داستانی دارند .این در حالی است که براساس تازهترین پژوهشها ،تماشای
مستند در مقایسه با ژانر داستانی به یادگیری تصادفی بیشتری میانجامد .دلیل این امر آن است
که واژگان خاص در برنامههای مستند بیشتر تکرار میشود و این تکرار و مواجهه بیشتر با واژگان
شانس یادگیری تصادفی را بهشدت افزایش میدهد .دلیل دیگر این امر آن است که تصاویر
ارتباط نزدیکتری با واژگان بهکار رفته در کانال صوتی برنامههای مستند دارند (روجرز.)21۸۱ ،
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 .3 .1 .۴یادگیری زبان از طریق فیلم و سریال

در بخش دیگری از پژوهش ،دیدگاه دانشجویان دربارة نقش تماشای فیلم و سریال در
یادگیری زبان انگلیسی بررسی شد که نتایج آن در جدول سه گزارش شده است .طیف
پاسخگویی به آیتمهای این بخش از کاملاً موافقم ( )5تا کاملاً مخالفم ( )۸بود .در حالت کلی
میانگین پاسخگویی در دو طیف چهار و سه یعنی موافقم و نظری ندارم قرار گرفته است اما در
ستون دوم جمع درصد انتخاب گزینههای کاملاً موافق و موافق درک بهتر نتایج آورده شده است.
جدول  .3نقش فیلم و سریال در یادگیری زبان انگلیسی
میانگین

جمع درصد موافق و کاملاً موافق

۲/۸2

۱1/۹

آشنایی با تلفظ واژگان

۲/۸2

۱۹/5

تقویت مهارت شنیداری

۲/۸۸

۱5/5

افزایش دایرة واژگان

۹/۳1

15

افزایش دایره اصطلاحات

۹/۱۲

1۲/۲

تقویت مهارت گفتاری

۹/۱

1۸/۱

آشنایی با مسائل فرهنگی

۹/11

15/۲

آشنایی با موقعیتهای مختلف یادگیری زبان

۹/11

12/۸

آشنایی با لهجههای مختلف زبان

۹/1۲

11/۱

ترجیح یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال

۹/25

۲5/۸

آشنایی با ساختار و گرامر زبان

۹

21/۳

گویه

سودمندی زیرنویس فارسی برای درک بهتر
گفت وگوهای فیلم و سریال

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارة سه ،دانشجویان تماشای فیلم و سریال را مؤثرترین
عامل در آشنایی با تلفظ صحیح و تقویت مهارتهای شنیداری میدانند .همچنین به نظر آنها،
بهرهگیری از زیرنویسهای فارسی برای درک بهتر محصولات چندرسانهای مفید است .لازم به
ذکر است که هیچیک از گویههای این قسمت از پرسشنامه میانگینی کمتر از سه نداشتند؛ یعنی
دانشجویان تقریباً با هیچ گویهای مخالف نبودند؛ اما در مهمترین قسمت پژوهش ،از دانشجویان
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دربارة میزان علاقة آنها به یادگیری زبان خارج از کلاس درس سؤال شد .به نظر میرسد که
دانشجویان در این باره دیدگاه مثبت یا منفی نداشتند به طوری که میانگین پاسخ به این سؤال
 ۹/25بود یعنی  21/5درصد نظر مخالف یا موافقی نداشتند اما  2۱/۲و  ۲5/۸درصد از دانشجویان
به ترتیب با این امر مخالف و موافق بودند .اما طیف قابل توجهی از این افراد علاقة خود به
یادگیری زبان خارج از کلاس درس را بیان کردند.
در سؤال آخر از دانشجویان خواسته شد تا خلاصهای از فعالیتهای خارج از کلاس خود را
در زمینه تقویت زبان انگلیسی ذکر کنند .البته تمام دانشجویان به این سؤال تشریحی پاسخ ندادند
و پاسخهای دریافتی مشتمل بر موارد ذکر شده در جدول  ۲ارائه شده است.
جدول  .۴فعالیتهای خارج از کلاس برای یادگیری زبان انگلیسی
شرکت در کلاس زبان

مطالعه کتابهای انتشارت لقمه

تماشای فیلم و سریال

خواندن متنهای کوتاه انگلیسی

بازیهای رایانهای

خواندن کتابهای انگلیسی به همراه ترجمة فارسی

خواندن کتاب انگلیسی

کانالها و گروههای مختلف زبان در تلگرام

چت انگلیسی

بازیهای اینترنتی با الزام تکلم به زبان انگلیسی

تایپ فینگلیش

انجام فعالیتهای مختلف به زبان انگلیسی

تماشای کلیپهای موسیقی

مطالعه لغات  51۲بر روی تلفن همراه

مطالعة لغات در فرهنگ لغت

 .2 .۴نتایج دادههای کیفی

تعداد شش نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد که تجاربی در زمینة یادگیری زبان انگلیسی از
طریق تماشای فیلم و سریال داشتند به دلخواه در این مصاحبهها شرکت کردند .پرسش اصلی
در این مصاحبهها مبتنی بر شیوههای تماشای فیلم و سریال انگلیسی و نیز چگونگی بهرهمندی
از مزایای این امر در جهت تقویت مهارتهای زبان انگلیسی بود .در این مصاحبهها دانشجویان
همچنین نظر خود را دربارة شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی ابراز داشتند و در این
اظهارنظرها به مقایسة میزان کارآیی یادگیری زبان انگلیسی از طریق شرکت در کلاسهای
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آموزشی و نیز تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداختند .دادههای حاصل از این مصاحبهها با
کمک «تحلیل موضوعی» کدگذاری شدند (براون و کلارک .)2111 ،بهمنظور کشف و استخراج
مهمترین مضامین مورد بحث در مصاحبهها ،پاسخهای دانشجویان به پرسشهای مورد سؤال در
این مصاحبه ها به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا هر یک از مضامین
اصلی به مضامین فرعی مرتبط با آن تقسیمبندی شود .در فرایند کدگذاری دادهها ،هریک از
مضامین اصلی با مضامین فرعی مرتبط با آن در ذیل یک کد واحد طبقهبندی شدند و پس از
بررسی و بازبینی این طبقهبندیها ،طرح نهایی آن تهیه شد .بهطور خلاصه ،براساس نتایج حاصل
از این بررسیها ،در مباحث مطرح شده در این مصاحبهها ،مضامین اصلی از قرار ذیل بود.
 .1 .2 .۴ترجیح یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال زبان انگلیسی

بهطور خلاصه ،با توجه و تمرکز بر دادههای مورد بررسی ،مضمون شمارة یک به مضامین
فرعی زیر قابل تقسیمبندی است:
 .1 .1 .2 .۴یادگیری ناخودآگاه

مصاحبه شوندگان بر این امر اتفاق نظر داشتند که در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طریق
تماشای فیلم و سریال انگلیسی که در مراحل اولیه همراه با زیرنویس انگلیسی بوده است ،بهطور
ناخودآگاه ،کلمات و اصطلاحات فیلمها و سریالها را در موقعیتهای مشابه در زندگی واقعی
به کار میبردند و تکرار این امر منجر به تقویت مهارتهای گفتاری و شنیداری آنها در زبان
انگلیسی شده است .آنها بهطور نامحسوس و گاه ناگهانی متوجه تغییر سطح زبان انگلیسی خود
شدهاند که این امر حس رضایت و شادی را برای آنان به همراه داشته است .مصاحبهشوندگان،
یادگیری ناخودآگاه را بهعنوان نقطه قوت و تمایزی در یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال
در مقایسه با یادگیری از طریق شرکت در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی ذکر کردند که مورد
اخیر را شامل یادگیری آگاهانه میدانستند که در آن ،مدتزمان قابل توجهی به یادگیری از طریق
تقویت مهارتهای دیداری و شنیداری اختصاص داده نمیشود .آنها همچنین بر کارآیی بیشتر
یادگیری از طریق دیدن و شنیدن در مقایسه با یادگیری از طریق خواندن تأکید داشتند؛ زیرا
فرایند ناآگاهانة یادگیری را مؤثرتر و ماندگارتر میدانستند.
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 .2 .1 .2 .۴یادگیری موقعیتمند

یکی دیگر از دلایلی که مصاحبهشوندگان را به یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم
و سریال انگلیسی تشویق کرده است این است که آنها از این طریق میتوانند کلمات ،جملات
و اصطلاحات خاص را در موقعیت مناسب آن ببینند و بشنوند و عامل دیداریشنیداری به تثبیت
بیشتر موارد فرا گرفته شده کمک می کند و عدم وجود این عامل در فرایند یادگیری از طریق
خواندن ،منجر به فراموشی سریع موارد مذکور میشود؛ زیرا یادآوری و مرور این موارد از طریق
خواندن ،اتصال ذهنی زبانآموزان را با موقعیتهای دیده یا شنیده شده برقرار نمیکند و عدم
موقعیتمندی در این شیوه ،عامل نارضایتی زبانآموزان و ناکارآمدی آنان در رابطه با مهارتهای
دیداریشنیداری است .همچنین با توجه به اینکه شرکتکنندگان فیلم و سریال را بهصورت
زیرنویس درونزبانی و بینزبانی تماشا میکنند میتوان به نقش مثبت و مؤثر زیرنویس در
یادگیری هرچه بهتر موارد مذکور اشاره کرد.
 .3 .1 .2 .۴یادگیری جبرگریز

از جمله مواردی که مصاحبهشوندگان را به سمت یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای
فیلم و سریال انگلیسی سوق داده است این است که بر خلاف یادگیری از طریق شرکت در
کلاس های آموزشی زبان انگلیسی ،تماشای فیلم و سریال انگلیسی در خارج از محیط کلاس،
عاری از جبر و قانونمندی است و در نتیجه ،یادگیری زبان انگلیسی تحت فشار و اجبار صورت
نمیگیرد و به انتخاب ،تصمیم و برنامهریزی زمانی دلخواه آنان بستگی دارد .از نظر آنان ،آزادی
عمل ،یادگیری را با حس رضایت خاطر توأم میسازد.
 .۴ .1 .2 .۴یادگیری مفرح

مصاحبه شوندگان در مراحل اولیة تماشای فیلم و سریال به زبان انگلیسی ،به جنبة تفریحی
و سرگرمکنندگی آن توجه داشتهاند ،با این وجود حتی در مراحل بعد که بهصورت هدفمند و به
منظور یادگیری زبان انگلیسی به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پرداختهاند نیز به جنبة تفریحی
آن توجه داشته اند .آنان بر آسانی و راحتی این نوع یادگیری تأکید داشتند .نکتة قابل تأمل در این
مصاحبهها این است که بیشتر مصاحبهشوندگان تماشای فیلم را به تماشای سریال بهدلیل
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پایانپذیری سریع آن ترجیح میدهند و این نکته را میتوان در ارتباط با یادگیری با حداقل سطح
کوشش که نشانه ای از اهمیت بعد تفریحی یادگیری از این طریق است در نظر گرفت .براساس
نظر یکی از مصاحبهشوندگان (شرکتکنندة شمارة  )۸که تسلط بیشتری در مهارتهای
دیداری شنیداری داشت ،تماشای سریال انگلیسی از منظر تقویت مهارت شنیداری مؤثرتر از
تماشای فیلم انگلیسی است ،زیرا تداوم سریال منجر به آشنایی بیشتر بیننده با شخصیتهای
سریال و همچنین لهجة آنها میشود چون بهتدریج گوش بیننده با صدای شخصیتها مأنوس
میشود در حالی که چنین موقعیتی در مورد فیلم چندان فراهم نمیشود .بیشتر مصاحبهشوندگان،
یادگیری از طریق فعالیتهای کلاسی را فرایندی زمانبر و خستهکننده میدانستند که در مقایسه
با یادگیری از طریق تماشای فیلم و سریال ،نقش کمرنگتری در تقویت مهارت شنیداری ،افزایش
دامن ة لغات و اصطلاحات در زبان انگلیسی و نیز ماندگاری موارد فرا گرفته شده دارد.
 .2 .2 .۴شیوههای یادگیری زبان انگلیسی از طریق تماشای فیلم و سریال

در ادامة فرایند تحلیل دادههای مستخرج از مصاحبهها ،مضمون شماره دو نیز به مضامین
فرعی زیر قابل تقسیمبندی است:
 .1 .2 .2 .۴شیوههای تماشای فیلم و سریال

بیشتر مصاحبه شوندگان ،در مراحل اولیة یادگیری زبان انگلیسی ،از زیرنویس انگلیسی فیلم
و سریالها استفاده کرده اند و به تدریج با توجه به تأثیر این امر در تقویت زبان انگلیسی ،از
استفاده از زیرنویس بینیاز شدهاند یا کمتر به آن اتکا دارند .اگرچه برخی از این افراد ابتدا از
زیرنویس فارسی برای فهم فیلم و سریال استفاده کردهاند و در دفعات بعدی تماشای فیلم و
سریال به زیرنویس انگلیسی متوسل شده اند .تمام این افراد بر مؤثر بودن استفاده از زیرنویس
انگلیسی فیلم و سریالها بهویژه در مراحل اولیة یادگیری زبان انگلیسی اتفاق نظر داشتند.
 .2 .2 .2 .۴چگونگی یادگیری زبان انگلیسی از طریق زیرنویس فیلم و سریال

تعدادی از مصاحبهشوندگان در هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی با زیرنویس انگلیسی،
به تمام کلمات و جملات زیرنویس توجه داشتهاند و حتی در صورت نیاز به ایجاد وقفه در
تماشای فیلم و سریال ،تلاش داشتهاند تا تمام اقلام زبانی موجود در زیرنویس را با آنچه در فیلم
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و سریال می شنوند تطبیق دهند و این امر فرایند تماشای فیلم و سریال را گاه ،فرایندی زمانبر
ساخته است اما نتیجة کار تا حدی برای آنان رضایتبخش بوده است .بعضی از این افراد
(شرکتکنندگان شمارة  ۲ ،2و  ) 5هنگام تماشای فیلم و سریال انگلیسی به کمک زیرنویس،
دفترچة یادداشتی به همراه داشتهاند تا کلمات ،اصطلاحات یا جملاتی را که از نظر آنها خاص
یا جدید و قابل توجه بوده است ثبت کنند و در زمانهای بعد با مراجعه به موارد ثبتشده قادر
بودهاند موقعیت و بافت کاربردی آن موارد را در فیلم و سریالها به خاطر بیاورند؛ اما بعضی از
این افراد (شرکتکنندگان شمارة  ۸و  )۹عقیده داشتند که نیازی به ثبت و نوشتن موارد زبانی
جدید و خاص که در زیرنویس فیلم و سریالها با آنها مواجه میشدند نداشتهاند و در حین
تماشای فیلم و سریال انگلیسی در جستجوی یافتن معانی اقلام زبانی جدید نبودهاند؛ زیرا توجه
عمدة آنها بر نوع استفاده از کلمات و موقعیت جملات و اصطلاحات در فیلم و سریالها معطوف
بوده است .برای نمونه ،یکی از این افراد (شرکتکنندة شمارة  ،)۸تنها کلمات و اصطلاحات
بسیار خاص و جالب را در فرهنگ لغت همراه خود یادداشت کرده است و هر از گاهی به آنها
مراجعه میکند و این امر را باعث ماندگاری بیشتر این موارد زبانی خاص در ذهن میداند.
 .3 .2 .2 .۴خلاقیتهای فردی برای تسهههیل یادگیری زبان انگلیسههی از طریق تماشههای فیلم و
سریال

بهکارگیری خلاقیت های فردی در فرایند یادگیری زبان انگلیسی از طرق مختلف امری معمول
است و به همین دلیل از مصاحبهشوندگان خواسته شد تا تجارب خود در این زمینه را ذکر کنند.
البته برخی از این افراد (شرکتکنندگان شمارة  5و  )1اشاره کردند که خلاقیت فردی خاصی در
این زمینه نداشتهاند و تنها به اختصاص زمان بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی به منظور
یادگیری زبان انگلیسی و یا تکرار تماشای یک فیلم و سریال اکتفا کردهاند .یکی از
مصاحبهشوندگان (شرکتکنندة شمارة  )۸دربارة تجربة خود در زمینة بهکارگیری خلاقیت فردی
در یادگیری زبان از این طریق به این امر اشاره میکند که به مدت  ۲تا  5سال هر شب با سریال
میخوابیده است البته به این صورت که سریالهای پُردیالوگ را که بازی بدن در آنها حضور
کمرنگ تری در مقایسه با دیالوگ داشته ،انتخاب و آنها را به فایل صوتی تبدیل میکرده است
و شبها در حین گوش کردن به این فایلهای صوتی قادر بهمرور جنبههای دیداری آن موارد
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شنیداری و در واقع تجسم صحنههای مربوط به دیالوگها بوده است .یکی دیگر از این افراد
(شرکتکنندة شمارة  )۲که از دفترچة یادداشت برای ثبت موارد زبانی مهم در زیرنویسها استفاده
میکرده به تجسم صحنههای مربوط به این موارد در فیلم و سریالها توجه داشته است .از دیگر
خلاقیتهای فردی در این زمینه میتوان به جایگزین کردن خود با یکی از شخصیتها در فیلم
و سریالها و تکرار دیالوگهای آنها در حین تماشای فیلم و سریال و نیز تمرین و تکرار موارد
فراگرفتهشده در زندگی روزمره و با افراد واقعی اشاره کرد (شرکتکنندة شمارة .)2
 .۵بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش ،یادگیری زبان انگلیسی خارج از کلاس درس به همراه نقش تماشای فیلم و
سریال انگلیسی در این امر بررسی شد .براساس یافتههای حاصل از تحلیل دادهها ،زبانآموزان
زمان بیشتری را به برنامههای چندرسانهای از جمله موسیقی و فیلم و سریال اختصاص میدهند.
این در حالی است که مواردی همچون خواندن کتاب ،مجله یا روزنامة انگلیسی چندان مورد
توجه آنها نیست .دلایل زیر بر صحت این امر دلالت دارند:
 .۸دسترسی آسان و ارزان افراد به فیلم و سریال و موسیقی خارجی در ایران؛
 .2جذابیت محصولات دیداریشنیداری بهویژه به این دلیل که در آن تصاویر و صداها
معناسازند؛
 .۹امکان تقویت همزمان مهارتهای خواندن ،شنیدن و تلفظ از طریق تماشای فیلم و
سریال همراه با زیرنویس انگلیسی؛
 .۲تسهیل فرایند یادگیری و درک به موجب ماهیت چندرسانهای فیلم و سریال (گیچون
و مکلوران.)211۱ ،
یکی از نتایج جانبی پژوهش این بود که در حدود  11درصد از شرکتکنندگان ،فیلم و
سریال خارجی را با زیرنویس فارسی تماشا میکنند که این امر در راستای مقالة کیوسایک و
سوک ( )21۸2است .از منظر ترجمة دیداریشنیداری ،این نتیجه همچنین در راستای نتایج
پژوهشگران اروپایی است که نشان دادهاند حتی در کشورهایی همچون اسپانیا که دوبله شیوة
غالب پخش برنامههای دیداریشنیداری است ،دانشجویان گرایش خاصی به تماشای محصولات
دیداریشنیداری بهصورت زیرنویس دارند (ماتامالا ،پرگو و بوتیرولی .)21۸1 ،بنابراین شاید
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بتوان پیشبینی کرد که در آینده سطح بسندگی زبانی ایرانیها افزایش خواهد یافت چون افراد
گرایش بیشتری به تماشای فیلم و سریال انگلیسی پیدا کردهاند.
بهطور کلی نتیجة اصلی بخش اول مبنی بر تماشای زیاد فیلم و سریال و گوشکردن فراگیر
به موسیقی در یادگیری زبان ،در مقایسه با سایر برنامههای خارج از کلاس دانشجویان ،همراستا
با نتایج پژوهش گراو ( ،)211۳من فت وو ( ،)21۸2سایر و بان ( ،)21۸۲ون مارسنیل ()21۸1
و اورهون ( )21۸۱است .لازم به ذکر است که بهطور دقیق نمیتوان گفت که آیا زبانآموزان این
فعالیتهای خارج از کلاس درس را فقط برای تفریح و سرگرمی انجام میدهند یا بهنحوی در
پی یادگیری نیز هستند .با وجود این ،واضح است که زبانآموزان در زندگی روزمرة خود با
برخی فعالیتهای خاص بیشتر درگیرند همچون تماشای گسترده فیلم و سریال خارجی ،و این
امر میتواند منجر به یادگیری تصادفی شود .به گفتة وب و نیشن ( ،)21۸1زمان کلاسهای زبان
محدود است بهطوری که زبان آموز فرصت چندانی برای یادگیری واژگان در حجم بالا ندارد.
بهزعم وب ( ،) 21۸5یادگیری تصادفی واژگان از طریق تماشای فیلم و سریال بهراحتی صورت
میپذیرد؛ زیرا در هنگام تماشای قسمتی از سریال یا فیلم واژگان خاصی تکرار میشود و هرچه
این تکرار بیشتر شود احتمال یادگیری آن واژه نیز افزایش پیدا میکند (وب  .)2111برای مثال،
وب و روجرز ( ) 211۳بر این باورند که تماشای یک ساعت فیلم و سریال در روز بهمدت یک
سال منجر به یادگیری تصادفی واژگانی بسیار زیادی میشود .بهطور کلی هشت تا ده بار مواجهه
با واژه جدید ،یادگیری آن را بسیار تسهیل میکند (پیترز و وب .)21۸۱ ،این نتایج را میتوان از
منظر نظریة یادگیری چندرسانهای (میر و مورنو )۸۳۳۱ ،بررسی کرد؛ براساس این نظریه وقتی
زبانآموز همزمان به اطلاعات تصویری و صوتی دسترسی دارد ،تلاش میکند در ذهن خود میان
آنها ارتباط ایجاد کند .ترکیب چنین ارتباطی با دانش پیشینی زبانآموز موجب تسهیل یادگیری
زبان میشود.
به نظر میرسد شرکتکنندگان تماشای فیلم و سریال را از سه جنبه مثبت ارزیابی کردند:
آشنایی با تلفظ واژگان ،تقویت مهارتهای شنیداری و افزایش دامنة واژگان .پژوهشهای روجرز
( )21۸۹و لیندگرن و مونیوز ( )21۸۹نیز بر این امر صحه میگذارد .در واقع فیلمها و سریالهای
انگلیسی حاوی نمونههای نسبت ًا واقعی از گفتار روزمرة مردم انگلیسیزبان است و میتواند منبع
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بسیار مناسبی برای تقویت موارد مذکور باشد (وب .)21۸5 ،اما زبانآموزان شرکتکننده در
پژوهش حاضر تقریباً تمامی گویههای این بخش از پرسشنامه را مثبت ارزیابی کردند .این نکته
را هم باید متذکر شد که پژوهشهای جدید حاکی از این است که داشتن دانش واژگانی و دستور
زبان در سطح نسبتا بالا به همراه عوامل شناختی در درک شنیداری افراد نقش مهمی در راستای
ارتقای سطح مهارتهای زبانی دارند.
با توجه به دادههای بخش کیفی مقاله ،تعدادی از شرکتکنندگان با توجه به پیشزمینة خوبی
که در زبان انگلیسی دارند ،تماشای فیلم و سریال را فرصتی مناسب برای یادگیری بیشتر زبان
میدانند .در واقع این فعالیت مهمترین فعالیت خارج از کلاس درس در جهت تقویت زبان
انگلیسی است .دلیل این امر هم همانطور که شرکتکنندگان در بخش کیفی اعلام کردند این
است که یادگیری به این طریق انگیزهبخشی بالایی دارد زیرا تماشای فیلم و سریال برای فرد
جذاب است (گروبا2111 ،؛ وانگ )21۸2 ،و آن جبری که در کلاسهای درس وجود دارد در
این زمینه بیمعنا میشود؛ چون فرد ،خود ،مسئولیت یادگیری را به عهده دارد .همچنین مسئلة
موقعیتمندی را نباید فراموش کرد .تماشای فیلم و سریال میتواند موقعیتهای بسیار واقعی را
در اختیار زبانآموز قرار دهد و افراد میتوانند زبان را در بافت و کاربرد واقعی خود یاد بگیرند.
به نظر وندرپلنک ( ،)21۸1هیچ معلم و کلاسی نمیتواند به اندازة برنامههای چندرسانهای
موقعیتها و مدلهای مختلف زبان خارجی را در اختیار زبانآموز قرار دهد.
نکتة دیگری که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است استفاده از زیرنویس در تماشای
محصولات دیداریشنیداری است ،در قسمت کمی پژوهش مشخص شد که زیرنویس بینزبانی
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد نه به این دلیل که با هدف یادگیری صورت میگیرد بلکه،
بلکه احتمالاً بهدلیل اینکه زیرنویس درک مطلب را تسهیل می کند و همة افراد ممکن است فیلم
و سریال را صرفاً به دلیل یادگیری زبان تماشا نکنند بلکه لذت و تفریح ممکن است قسمت
مهمی از انگیزة اولیه باشد .البته استفاده از زیرنویس بینزبانی شاید برای یادگیری زبان در مراحل
اولیه مفیدتر باشد ولی در قسمت کیفی مشخص شد که زیرنویس درونزبانی در میان گروهی
از افراد استفاده میشود به این دلیل که ،همانطور که تحقیق وینک ،گس و سیدورنکو ()21۸1
نیز نشان میدهد ،زبان آموزانی که محصولات چندرسانهای را همراه با زیرنویس تماشا میکنند،
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در مقایسه با افرادی که از زیرنویس استفاده نمیکنند ،درک مطلب بالاتری دارند .همچنین این
امر ،مهارتهای درک مطلب زبانآموز را تقویت میکند( .ماریوتی)21۸5 ،
از مهمترین کاربردهای این تحقیق این است که معلمان زبان میتوانند قسمتی از زمان کلاس
را به فیلم و سریال اختصاص دهند؛ زیرا به نظر میرسد زبان آموزان به تماشای فیلم و سریال
علاقه بیشتری دارند و این امر انگیزه و سرعت یادگیری در آنها را افزایش میدهد (فروموسلو،
دیمایر و دونش و گوتیرس کولون .)21۸5 ،محدودیت زمانی کلاسهای زبان ،امکان آموزش
طیف وسیعی از واژگان را برای زبانآموزان فراهم نمیکند (وب ،)21۸5 ،به همین دلیل آنها
میتوانند تماشای فیلم و سریال را در خارج از کلاس درس بهعنوان منبع کمکی به زبانآموزان
پیشنهاد کنند .به گفتة وب ( )21۸5تماشای سریال نسبت به فیلم سینمایی اهمیت بیشتری دارد؛
زیرا مدتزمان پخش سریال کوتاهتر است (برای مثال سریالهای کمدی  21دقیقهای) و دانش
پیشزمینهای با تماشای قسمتهای مختلف سریال افزایش مییابد ۸.همچنین نباید از جنبههای
مثبت روانی یادگیری خارج از کلاس غافل شد .همانطور که نتایج کیفی این پژوهش نیز نشان
داد ،این نوع یادگیری خارج از کلاس برای دانشجویان مفرحتر است؛ زیرا عاری از استرس و
دغدغة موجود در کلاس است و فعالیتی زبانآموز محور است .یعنی در آن زبانآموز بهطور
مستقل عمل میکند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد و کنترلکنندة اصلی فرایند و
محتوای یادگیری زبانی خود است (بنسن.)21۸۸ ،
این پژوهش مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی همراه است .دادههای این پژوهش از
نمونة محدود انتخاب شدند و محدود به حوزه دانشگاه است .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی
طیف وسیعتری از زبانآموزان را در تحقیق خود در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود که از
زبانآموزان آموزشگاههای خصوصی نیز در پژوهشهای آتی استفاده شود؛ زیرا بخش اعظمی از
یادگیری زبان در ایران در آموزشگاهها و مؤسسات خصوصی صورت میگیرد .برای بررسی ابعاد
عمیقتری از تأثیر تماشای فیلم و سریال بر یادگیری زبان ،انجام پژوهشهایی از طریق طراحی
آزمایش پیشنهاد میشود .پژوهشهای آتی بایاد دقیقاً به نقش مثبت یا منفی ترجمة
 .۸با توجه به اینکه استفاده از مواد دیداریشنیداری در کلاس باید براساس اصول و قواعد باشد ،معلمان برای اطلاعات بیشتر
میتوانند به پژوهش وب ( )21۸5رجوع کنند.
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دیداری شنیداری در یادگیری زبان دوم در خارج از کلاس درس بپردازد؛ مثلاً زبانآموزان تا چه
اندازه فکر میکنند که تماشای فیلم و سریال زیرنویسشده به فارسی میتواند در تقویت مهارت
زبانی آنها کمک کند .اگرچه زبانآموزان مهمترین کارگزاران یادگیری زبان انگلیسی هستند،
مدرسان زبان نیز نقش بسیار مهمی در تشویق آنها به یادگیری زبان خارج از کلاس دارند .به
همین دلیل لازم است دیدگاهها و نظرات مدرسان نیز در این باره بررسی شود .با توجه به اینکه
زبان انگلیسی مهمترین زبان خارجی در ایران است و بیشتر محصولات سینمایی دوبله یا
زیرنویس شده در ایران محصول ایالات متحده است ،این سؤال مطرح میشود که آیا مسئلة
بررسی شده در این پژوهش در یادگیری سایر زبانها مثل آلمانی ،فرانسوی و حتی عربی که
سهم بسیار پایینی از تولید محصولات سینمایی جهان را دارند نیز صدق میکند.
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