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 میزانبه اندکی هایپژوهش دهد،می روی آموزشی فضای از خارج یادگیری، از بزرگی بخش که درحالی
 از خارج تماس میزان ست؛برآن پژوهش این. اندپرداخته کالس از خارج در آموزانزبان هایفعالیت نوع و

 رابطة و کرده بررسی را انگلیسی تصویریصوتی و شنیداری، خوانشی، محتوای با ایرانی آموزانزبان کالس
 آموزش رشتة کارشناسی اول سال دانشجوی 88 منظور اینبه. بسنجد آموزانزبان واژگان دانش با را آن

 یزن ابزار دو هر پایایی. دادند پاسخ پرسشنامه و واژگان دانش آزمونیک هایپرسشبه انگلیسی زبان
 انگلیسی محتوای تماشایبه را زمان بیشترین آموزانزبان که بود این از حاکی نتایج. شد تایید و محاسبه

 بعدی هایجایگاه در خواندن و دادنگوش و دهندمی اختصاص اینترنتی ویدیوهای و سریال، فیلم، از اعم
 با لیسیانگ محتوایبه دادنگوش و تماشاکردن که دادنشان نیز پیرسون همبستگی نتایج. گیرندمی قرار

 و زیرنویس از استفاده عدم که شد مشخص همچنین. دارد مثبت همبستگی آموزانزبان واژگان دانش
. است آموزانزبان واژگان دانش با مثبت همبستگی دارای دیدن، هنگامبه انگلیسی زیرنویس از استفاده

 پژوهش این هاییافته. نشد یافت معناداری اثر فارسی، زیرنویس از استفاده و متون خواندن برای
 اهمیت از حاکی و واژگان گسترش برای تصویریصوتی هایرسانه پتانسیل و محبوبیت دهندةنشان

 از گسترده استفادةبه آموزانزبان هدایت و تشویق همچنین و ابزار این از زبان آموزش هایبرنامه استفادة
 .است آن
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ABSTRACT 
 

While plenty of learning occurs outside educational environments, few studies have 

examined the extent and type of language learners’ out-of-class activities. This study 

intends to investigate the extent to which Iranian EFL learners are exposed to English 

reading, listening, and audiovisual materials out of the classroom and determine the 

relationship between this exposure and learners’ vocabulary knowledge. To this end, 88 

freshman students of English language teaching major were administered a vocabulary 

knowledge test and a questionnaire. The reliability of both instruments was tested and 

approved. The results of this study indicated that the learners spent the most time on 

viewing English audiovisual materials, including movies, TV series, and online videos. 

Listening and reading were the second and last sources of out-of-class exposure to 

English. The results of Pearson correlation analysis revealed a positive relationship 

between viewing and listening to English materials and vocabulary knowledge. Moreover, 

it was found that using no subtitles and using English subtitles while viewing had a 

positive correlation with vocabulary knowledge. No significant effect was found for using 

Persian subtitles or reading. The findings show that the popularity of audiovisual media 

and their potential for vocabulary learning should be further exploited in EFL programs. 

It is also suggested that learners be encouraged to engage in extensive viewing. 

© 2020 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2020.310873.756 
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 مقدمه .1
 از صرفا ،زبان یریادگی که دارد وجود یادیز شواهد

 یباال سطوحبه دنیرس یبرا تواندینم یآموزش یفضا قیطر

 ،یسیگلان لیاص متون درک یبراباشد.  یکاف یزبان یبسندگ

دارند، و  اجیاحت هاآناز واژگان  %95 پوششبه آموزانزبان

 5000 تا 4000 با ییآشنابه پوشش از زانیم نیابه دنیرس یبرا

-راون)لوفر و  ازاستین (word families) یواژگان خانواده

) & RavenhorstLaufer-( 2010 ،یکالووسکهورست

)Kalovski, 2010 .در  یدرک متون شفاه یبرا شمار، نیا

 3000حدود  تواندیم ی؛ریتصویصوت ای یداریقالب شن

 و لندیز ون ؛2009 راجرز، و)وب  باشد یواژگان خانواده

)van Zeeland & Schmitt, 2013 ;(2013 ت،یاشم

)odgers, 2009Webb & R .( 2006) شنیوجود، ن نیا با

)Nation, 2006(  یبرا را جیرا یواژگان خانواده 9000تعداد 

 شنهادیپاز گفتار روان و درک متون  خوب یسطحبه دنیرس

-زبانکه  دارد داللت موضوع نیابه اعداد نیا یبزرگ. کندیم

 همة توانندینم ی،آموزش کالس زمانکوته از تنها آموزان

 یریادگی ل،یدل نیهمبه .رندیفراگ را ازشانین مورد واژگان

 یآموزمکمل زبان دیبا ،روزمره یزندگ طیمحدر  یررسمیغ

) ,Ellis(2014 وولف، و سیال؛ 2002 س،ی)ال باشد یرسم

 )Ellis & Wulff, 2014; 2002 . 

؛ یرسمریغ یریادگی یچگونگ درک یبرا پژوهشگران،

 جادیا هدف زبان با تماس راه از که ییهافرصت یبررسبه

 استفاده منظور نیابه که معموال یاواژه. اندپرداخته ،شودیم

 incidental language) زبان یاتفاق یریادگی شودیم

learning)  ر د یدرسریغ تیفعال کیبه پرداختن بااست که

) ,Hulstijn( 2003 ن،ی)هولست شودیزبان هدف حاصل م

 عنوانهی بسیانگل آموزانزبان نیدر ب یاتفاق یریادگی .2003(

 زبانانیسیانگل با روزمره تماسکه در  ،یخارج زبان کی

 یهاهرسان دنید و دن،یشن خواندن، شیوةبه تواندیم ستند،ین

امکانات و  . با گسترشافتدیاتفاق ب یسیانگل یریتصویصوت

 یهاتیفعال در یسیانگل زبان با تماسارتباطات، امروزه 

 ت،اسشده گنجانده آموزانزبان بویژه افراد از یاریبس روزانه

 کردنگوش ت،یوبسا و کتاب خواندن لیقب از ییهاتیفعال

 یوهایدیو و الیسر لم،یف دنیو پادکست، و د یقیموس

خص مش یدرسبرنامه رویپ هاآن از کدامچیه انجامکه  ینترنتیا

-بانز ازین گرفتننظر در با. ستین یآموززبان تیاولو با و

 یریادگیخارج از کالس با زبان هدف و  تماسبه آموزان

 extensive)خواندن گسترده  بر پژوهندگانکلمات،  یاتفاق

reading) انواژگ گسترش یبرا آن یهاتیو استفاده از قابل 

 ( 2001 شن،ی؛ ن2002)گراب و استرولر،  اندکرده دیتاک

)Nation, 2001; Grabe & Stoller, 2002(e.g., . نیبا ا 

 آموززبانکیخود را دارد.  یهاتیوجود خواندن محدود

که  یبا کلمات مدامتا  خواندینم متن یکاف ةاندازی، بهعاد

 را فراموش نکند )لوفر، هاآن وشود  روروبه ،استدهید پیشتر

2005 ))Laufer, 2005(یهابا گسترش رسانه نیهمچن ؛ 

 کاهش مردم نیب ،شودیم خواندن صرف که یزمان مختلف

 European)( 2017 ،ییاروپا ونیسی)کم استکرده دایپ

)Commission, 2017. ( 2018) ترزیپ)Peters, 2018( 

 آموززبان 79از  درصد 40 از شیب که یدرحال که داد نشان

 الیسر و لمیف یبار در هفته تماشا چندبه مورد مطالعه یکیبلژ

 نیابه کنندگانشرکت از نفرکی تنها کردند، اذعان یسیانگل

است  لیدال نیهمبه دیشا. کردیم خواندن صرف وقت زانیم

 ،خواندن گسترده یجابه )Webb, 2015(( 2015) وبکه 

 عنوانبه را (extensive viewing) گسترده کردن تماشا

 زین رایاخ. کندیم شنهادیپ لیاص یزبان یورود از یغن یمنبع

 منظوربه الیسر و لمیف یتماشا لیپتانس از پژوهشگران

 مکرر یهابرخورد ها،آن یزبان یغنا علتبه واژگان یریادگی

اند کردهادی یریتصو کمک وجود و بسامد، کم واژگان با

)Rodgers, ; Peters, 2019( 2018؛ راجرز، 2019 ترز،ی)پ

)2018 . 

 ةدربار یچندان اطالعات که دیآیم نظرمیان، به نیا در

 زبانبا  یرانیا آموزانزبان کالس از خارج تماس زانیم و نوع

 ریخا یبا وجود ادعاها ،افزون بر این .ستیموجود ن یسیانگل

 شیافزا یبرا راگسترده  یتماشاخواندن گسترده  یجابه که

 یبررسی بهاندک مطالعات کنند،یم شنهادیدانش واژگان پ

 یتماشا صرف یشتریب وقت که یآموزانزبان واژگان دانش

-بانز واژگان دانش با آن سهیمقا و کنندیم یسیانگل یمحتوا

 یسیانگل یمحتوا خواندن صرف یشتریب وقت که یآموزان

 نیاقصد پر کردن  با حاضرپژوهش  .دارد وجود کنندیم

-خارج از کالس زبان تماس زانیم یبررسی بهپژوهش شکاف

-یو صوت ،یداریشن ،یخواندار یمحتوابا  یرانیا آموزان

 سینوریز از استفاده عدم ای استفاده)و  یسیانگل یریتصو
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 ریاثت سنجش یبرا نیو همچن پردازدی( میسیو انگل یفارس

ا ب آموزانزبان تماس زانیم رابطه واژگان، دانش بر عادات نیا

به .کندیم یبررسدانش واژگان آنان را  و موارد نیاز هرکدام

 بر عالوه که است نیاپژوهش  نیا هدف گر،ید عبارت

 یمحتوا مختلف انواعدر تماس با  آموزانزبان عادات یبررس

 رت گستره آموزانزبان کدام واژگان دامنهبداند که  ،یسیانگل

 .است

  قیتحق نهیشیپ .2

 ینظر نهیشیپ .2-1

 شنین پالگسترده ،  خواندناز طرفداران برجسته  یکی

(Paul Nation)  .( 2015) شنیناستNation (2015) 

 نشیناست.  برشمردهپژوهش گسترده را  یایاز مزا یتعداد

 اب مکرر برخورد فرصتخواندن گسترده  کهکند  یاظهار م

 دارد باور او. کندیم فراهم آموزانزبان یبرا را دیجد کلمات

-یم رخ یگوناگون یهابافت در کلمات با مکرر برخورد که

 یهامثال واقع در و شودیم کلمات تریغنکه باعث درک  دهد

لط تا تس شودیم فراهم آموززبان یبرا کلمه کی از یمختلف

-زبان که کندیم اظهار شنین سرانجام. ابدی شیاو بر کلمه افزا

 ،یفاقات یریادگیخواندن گسترده و استفاده از  نیح درآموزان 

 را اناآشن یهاواژه و بپردازند زین یعمد یریادگیبه توانندیم

 یریادگی احتمال کار نیا با تا کنند جستجو لغت فرهنگ در

 دهند.  شیافزا یریگچشم طرزبه را واژگان

 طتوس شده ادی مثبت نکات تمام توانیم وجود نیا با

 دفه زبان در یریتصویصوت یکردن محتوا تماشابه را شنین

 مکک یدارا رسانه نوع نیا که تفاوت نیا با داد، نسبت زین

زدن و  حدسی بهانیشا کمک تواندیم که هست زین یریتصو

 یرمزگذار هینظر(. 2018کند )راجرز،  دیکلمات جد یریادگی

( 1990 و،یوی)پا (Dual Coding Theory)دوگانه 

)Paivio, 1990(، یبار شناخت هینظر (Cognitive Load 

Hypothesis)  ،( 2005)سوئلر)Sweller, 2005(،  هینظرو 

 Cognitive Theory of) یارسانه چند یریادگی یشناخت

Multimedia Learning) ( 2009 ر،ی)ما)Mayer, 2009( 

 یریدرگ قیطر از یریادگی نیشتریب که انددهیعق نیا بر یهمگ

 ویویپا هینظر طبق. شودیم حاصل چشم و گوش همزمان

 یهاداده و یصوت یهاداده پردازش یرای هاانسان( 1990)

 دیتاک با( 2005)سوئلر و ند،یمجزا کانال دو یدارا یریتصو

 یطیشرا رد یریادگی نیشتریب که دگویمی ،یتکامل هینظر بر

 طبقمن انسان ذهن یشناخت ساختار با شتریب که ددهروی می

 هینظر( 2009) ریما ه،ینظر دو نیا از یریوامگ با .است

 نظر در با و دهدیم ارائه را یارسانه چند یریادگی یشناخت

 (working memory) یکارحافظه یهاتیمحدود گرفتن

 افتدیم اتفاق یزمان کنش، نیبهتر که کندیم استدالل انسان،

 یهاداده پردازش کانال و یصوت یهاداده پردازش کانال که

 هک ردیگیم جهینت او. شوند گرفته کاربه زمانهم یریتصو

ارد.  د تیاولو یارسانهتک یریادگیی بهاچندرسانه یریادگی

مهارت  راه ازواژگان  یریادگیاست که  یادآوریبه الزم

-یم ادامه در که یتجرب هایپژوهش یدر برخ زین یداریشن

به شتریب ؛نیشیپ ینظر مباحث اما ،است شده داده نشان ،ندیآ

 .اندپرداخته تماشاکردن و خواندن

  نیشیپ یهاپژوهش .2-2

 واژگان یاتفاق یریادگیی بهادیز یامداخله یهاپژوهش

 و نگ،یوار)براون،  اندپرداخته کردن وگوش خواندن قیاز طر

 تنگ،؛ 2010 ت،یاشم و سانچز-سریپل؛ 2008 دونکائوبوا،

) & Brown, Waring(2013 ت،یاشم و لندیز ون؛ 2016

Sánchez & Schmitt, -Pellicer; Donkaewbua, 2008

)Teng, 2016; 2010 . (2008) همکاران و براونمثال،  یبرا 

ندن پرداختند: خوا محتوا نوع سهواژگان از  یاتفاق یریادگیبه

، و گوش دادن. محققان از سه متن ، خواندن و گوش دادن 

هدف  واژه 28 یشده استفاده کردند که در آن برا یسطح بند

 یریادگی سنجشبه آزمون دواز شبه کلمه استفاده شد و 

 نیانگیمپرداختند.  هاواژه یمعن یادآوری و یمعن صیتشخ

عبارت بود  یمعن صیتشخ یا نهیگز چند آزمون در نمرات

 دادن گوش و خواندن یبرا 13.31خواندن ،  یبرا 12.54از: 

 یادآورینمرات آزمون  نیانگیدادن. م گوش یبرا 8.20 و ،

خواندن  یبرا 4.10 آمد دستی بهکه از راه ترجمه معن یمعن

گوش یبرا 0.56دادن و فقط خواندن و گوش یبرا 4.39، 

 از واژگان یاتفاق یریادگی بر پژوهش نیا جینتادادن بود.  

نشان و گذاشت، صحه دادن گوش قیطر از و خواندن قیطر

 در .انجامدیم یشتریب یریادگیبه دو نیا بیترک که داد

کردند  یبررس ( 2013) تیو اشم الندیون ز گر،ید یپژوهش

 ریأثتواژگان  یاتفاق یریادگیبر  یداریشن یکه چگونه ورود

 منظوربه تا شد خواسته یسیانگل آموززبان 30 از. گذارد یم
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 شیگوش دهند. افزا یداریمتن شن چهاربه مطلب درک

 صیتشخ یعنیبا استفاده از سه آزمون،  آموزانزبانواژگان 

 یمعن یادآوری، و  واژه یدستور نقش صیشکل واژه، تشخ

 آموزانزبان ،مورد هدف 24آزمون ، از . در پسشد نییتع واژه

 واژه 8.10 یدستور نقش دادند، صیتشخ را واژه 11 شکل

 نیفرا گرفتند. همچن را 2.05 یمعن و کردند، مشخص را

و  ،یبودن معن ملموس،  هاواژه تکرار تعدادشد که  مشخص

 طورهب .اندموثر بوده هاآن یریادگیکلمات در  یتوابع دستور

 یدرحال بودنداسم ها  یریادگی یبرا زیچ نیخاص، آسان تر

 .بود هاصفت یریادگیکار  نیکه دشوارتر

 یاقاتف یریادگی یامداخله یهاپژوهاش یبعض زین راًیاخ

 ،فخر ی)اهراب اندداده نشان را کردن تماشا قیطر از واژگان

؛ 2019 وب، و فنگچاپ؛  ریز ،یفراهان ،یفراهان یبرزآباد

) ,Ahrabi Fakhr( 2019 ترز،یپ ؛2019 ترز،یپ و ژهیمیپو

Feng & ; press Borzabadi Farahani, Farahani, in

)Puimège & Peters, 2019; Webb, 2019 .مثال، یبرا 

مستند  لمیفکی چاپ( با پخش ریو همکاران )ز فخر یاهراب

 جشسن و آموزانزبان یبرا یسیانگل سیرنویز باساعته کی

 اب و یفور یهاآزمونپس قیطر از واژگان یاتفاق یریادگی

 (retention) یادسپاریبه و یریادگی که افتندیدر ر،یتاخ

-یم اتفاق یمعن یادآوری و شکل صیتشخ صورتبه واژگان

 ییاهیژگیو بر افزون که کرد مشخص نیهمچن جینتا. افتد

 حدس یبرا یبافت یهانشانه و واژگان تکرار تعداد همچون

 اژگانو یریادگی در ییبسزا ریتاث زین یریتصو کمک ها،آن

 خود یمعنبه مرتبط ریتصو با که یکلمات که یطوربه داشت،

شدن رفتهفراگ یبرا یشتریتا سه برابر شانس ب شدندیم همراه

 واژگان از یریادگی سهیمقا با زین( 2019) وب و فنگداشتند. 

 گوش کردن ایمستند، خواندن متن آن، کیتماشا کردن  قیطر

تفاق ا محتوا نوع سه هر از یاتفاق یریادگیکه  دادند نشان آنبه

 هانآ از یریادگی زانیم نیب زین یمعنادار تفاوت و افتدیم

 .ندارد وجود

 طوربه آموزانزبان که اندکرده اشاره هاپژوهش یبرخ

-یم یونیزیتلو یهابرنامه و لمیف یتماشابه خانه در معمول

زبان است  یریادگی یبرا یعادت مناسب نیو ا پردازند

( 2014 لون،یو س ستی؛ سوندکو2013و مونوز،  ندگرنی)ل
Sundqvist & Sylvén, ; Lindgren & Muñoz, 2013(

( 2013و مونوز ) ندگرنیمطالعات ، ل نیاز ا یکی. در 2014(

ارج از در خ یسیکه قرار گرفتن در معرض زبان انگل افتنددری

 رمنظ از هدف زبان و اول زبان یاشهیر فاصلهپس از  ،کالس

کننده درک مطلب و مهارت  ینیبشیپ نیدوم ،یزبانشناس

 که شد مشخصپژوهش  نیزبان آموزان بود. در ا یداریشن

 و خواندن مهارت با شده سیرنویز یهالمیف یتماشا ژهیوبه

 نی. اداشت را مثبت رابطه نیشتریب آموزان زبان دنیشن

 یاثر مثبت زین یسیانگل یهاآهنگبه دادنگوش یبراپژوهش 

 ،گرفتقرار  یمورد بررس یاانهیرا یهایباز نیهمچن. افتی

 یخواندار مهارت در یکمتر ریتأث عامل نیا که شد معلوماما 

 د،لیواید ریاخ مقاله در البتهداشت.  آموزانزبان یداریشن و

) ,De Wilde, Brysbaert( 2020) کمنزیو ا بائرت،سیبر

)& Eyckmans, 2020 یسیلانگ زبان با تماس انوع ریتاث نیب در 

 اهگیجا در یاانهیرا یهایباز تاثیرکودکان،  یزبان یهامهارت بر

 بتصح و یاجتماع یهارسانه از استفاده بر واول قرار گرفت 

 و کردنتماشا یبرا پژوهش، نیا درشد.  دیتاک زین کردن

 دیشا جینتا نیا. شد افتی یمثبت اما ،کمتر اثرات زین خواندن

 رد همکنشی و یچندوجه یهاتیفعال شتریب تیاهم از یحاک

، و جانسنز هوسن، گر،ید پژوهشی درباشد.  ترنییپا نیسن

 )Housen, Janssens, & Pierrard, 2001(( 2001) راردیپ

سال رغمیعل مطالعه، مورد یکیبلژ آموزاندانش که افتندیدر

 بودند، دهید یرسم آموزش فرانسه زبانبه که یشتریب یها

 انسهفر مهارت با سهیمقا در یسیانگل مهارت در یباالتر نمره

 وجود آموزش روش در یتفاوت چیه نکهیابه تیعنا با. داشتند

تماس خارج از کالس با زبان  زانیمبه توجه با جینتا ، نداشت

 داده شد.  حیتوض یسیانگل

 قیواژگان از طر یریادگی نهیزم در یکم هایپژوهش

پژوهش،  دوبا زبان انجام شده است.  کالس ازتماس خارج 

 اردد واژگان یریادگی بر کالس از خارج خواندن که ی راریتأث

 وفرناندز -گنزالز؛ 2011و ردوود،  تیاشم ؛) اندکرده یبررس

)Fernández & Schmitt, -González( 2015 ت،یاشم

)Schmitt & Redwood, 2011; 2015 .نیادو  هر 

 در یمثبت ریتاثکالس  ازخارج  خواندنکه  اندافتهی هاپژوهش

( 2015) تیفرناندز و اشم -گنزالز واژگان دارد.  یریادگی

 آموزانزبانخارج از کالس  تماس نیب یمعنادار ارتباط

 ینیشمنهو دانش  یسیانگل یخواندار یمحتوا با ییایاسپان

( 2011) ردوود و تیاشم ، بیترت نیهمبه .کردند دایپواژگان 

 یمثبت ریتأث ،کالس از خارج خواندن زانیم که دادند گزارش



 

489 

ش
وه

پژ
ان

 زب
ای

ه
ان

 زب
در

ی 
خت

شنا
ره 

دو
ی، 

رج
خا

ی 
ها

10
ار

شم
 ،

3ه 
ز 

ایی
، پ

13
99

ه 
فح

ص
از 

 ،
48

4
 

تا 
49

7
  

 دارد. یقسمت دواز افعال  آموزانزبان دانش بر

 تماس ریتأثبه خاص طوربه که  اندک هاییپژوهش

 اندپرداخته واژگان مهارت بر کالس از خارج یریتصویصوت

 کوپنز. اندداده نشان عوامل نیا یبرا را یمثبت یهاافتهی زین

(2010 ))Kuppens (2010  یهالمیف یداد که تماشانشان 

در  یقابل توجه ریتأث یونیزیتلو یهاشده و برنامه سیرنویز

 کیکوس و سوکت نطوریهماندازه واژگان زبان آموزان دارد. 

(2015  ))(Sockett & Kusyk, 2015  مشاهده کردند که

-زباندر درک عبارات  یونیزیتلو یهامنظم مجموعه یتماشا

 زتریتوسط پ پژوهشی دردارد.  یریچشمگ ریتأث آموزان

 دانش طهیرا ،یکیلژب جوانو  نوجواندو گروه  یرو( 2018)

 مورد یسیانگل زبان باخارج از مدرسه  تماس و واژگان

 ثبتم رابطه نیشتریب که شد مشخص و گرفت قرار یبررس

 یونیزیلوت یهابرنامه یتماشا نترنت،یا از استفادهبا  بیترتبه

 نخواند ،سینوریز بدون یهالمیف یتماشا ،سیرنویز بدون

 نیا. داشت وجود کتاب خواندن تینها در و مجالت،

 انسیاز وار یشتریداد که مقدار بنشان نیپژوهش همچن

 آموزش مدتبه نسبت( ٪13) مدرسه از خارج مواجههتوسط 

 نیشیپ یهاپژوهش مرور ،یکل طوربه .شد داده حیتوض( 7٪)

 نوع و زانیم نهیزم در بسیاری هایپژوهش که هدیم نشان

 اژگانو دانش با آن رابطه و یسیانگل زبان با آموزانزبان تماس

 موجود یهاپژوهش جینتا نیب نیهمچن و ندارد، وجود هاآن

 اثر( 2018) ترزیپ در مثال، یبرا. دارد وجود ییهاتفاوت زین

 یهایباز دار،سیرنویز الیسر و لمیف یتماشا یبرا یمعنادار

 بر بیترتبه که نشد، افتی یقیموسبه گوش کردن و ،یاانهیرا

و همکاران  لدیوای(، د2015) کیکوس و سوکت جینتاخالف 

 ،افزون بر این .بود( 2013و مونوز ) ندگرنیل(، و 2020)

 انیکیبلژ ژهیوبه و ییاروپا کنندهشرکت باموجود  یهاپژوهش

و  ندگرنیل  جینتا که آنجا اززبان انجام شده است.  یفالمان

 یداریشن مهارت در رگذاریتاث عامل نیتر( مهم2013مونوز )

زبان اول و زبان هدف  یاشهیر یکینزد را یخواندار و

هیی باروپا آموزاناول زبان زبان یکینزدبه توجه بابرشمرد، و 

( 2018) ترزیپ ةگفتبه ن،یشیپ هایپژوهش در یسیانگل زبان

 سکال از خارج تماساثر  یبررس یبرا یشتریب یهاپژوهش

 در ژهیوبه .است ازین واژگان دانش یرو بر یسیانگل زبان با

 تسین دست در یاطالعات یرانیا آموزانزبان ةدربار باره، نیا

 شکاف نیابه پژوهش حاضر بر آن است تا ،لیدل نیهمبه و

 .بپردازد یپژوهش

 پژوهش روش .3

 کنندگانشرکت .3-1
 یکه همگ کنندهشرکت 88 حضور باپژوهش  نیا

 ،دبودن انیفرهنگ دانشگاه در یکارشناساول  سال یدانشجو

 زبان آموزش ةرشت در کنندگانشرکت یتمامانجام شد. 

پژوهش  نیا در نفر 94 ابتدا در. کردندیم لیتحص یسیانگل

 بانز که کردند اعالم نفرکه شش  ییاما از آنجا ،کردند شرکت

 نیهمچن. شدند حذف هاداده لیتحل از ،ستین یفارس اولشان

 ابمشابه  ییهایژگیو با دانشجو 30  ،یاصلپژوهش  از پیش

قرار گرفتند  یشیپژوهش در گروه آزما نیا یهاکنندهشرکت

 شود.  شیآزما هاآن یرو واژگان دانشتا پرسشنامه و آزمون 

 ابزار .3-2

 واژگان سطوحآزمون  .3-2-1
سطح آزمونکی توسط کنندگانشرکت واژگان دانش

( 2008 س،یوی/دکوکا) کلمات بسامد اساس بر شده یبند

)COCA/Davies, 2008( آزمون  روز شدهبه ینسخهنام  با

 The updated Vocabulary Levels)ح واژگان  وسط

Test) ( 2017که توسط وب، ساسائو، و باالنس) Webb, (

)Sasao, & Ballance, 2017 شد یریگاندازه ،شدهنیتدو .

و  ییایتانیبر یمل کرهیکلمات پ یهافهرست از آزمون نیا

( 2012) شنین ییکایآمر یسیکلمات معاصر انگل یمجموعه
British National Corpus/Corpus  Nation’s (2012)(

of Contemporary American English word lists) 
 ةوزمرکلمات ر بسامد سطوحتا  کندیمعنوان منبع استفاده به

موجود در  هایپرسشبگذارد.  شینمابه روزتربهرا  یسیانگل

 یهاکرهیپ در موجود واژگان بسامد سطحآزمون از پنج  نیا

 تمیآ 150آزمون شامل  نیو گسترده گرفته شده است. ا دیجد

-شده انتخاب بسامد سطح کی از تمیآ 30 هر واژگان واست 

 دارند قرار ییتاسه یهاگروه در که واژگانند یمعان هاتمیآ. اند

 با هاآن یتاسه که شده آورده واژه شش گروه هر یبرا و

با عالمت زدن در  یدبایم دهندگانآزمون. ندامنطبق فیتعار

-نمونه ها مطابقت دهند.آن فیکلمات را با تعار ح،یکادر صح

 لشک درسطح اول بسامد  از تمهیگروه کلمات سه آ کیاز  یا

آورده شده است. 1
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 ح واژگان  وآزمون سط شدهروز به ةنسخ یهاتمی. مثال از آ1 شکل

 
برآورد  آزمون(، 2017) همکاران و وببه استناد با

 اشر ییایپا توسطباال را به 4.72 ییورد جدااو بر 0.96 ییایپا

(Rasch reliability)  یجداساز یهاوردابرو(separation 

estimates)   انسجام زین حاضرنشان داده است. در پژوهش 

 دستبه 0.94 یشد و کرونباخ آلفا یبررسآزمون  نیا یدرون

 نیا، نیابر  افزون. شودیم محسوب خوب یاهجینت که آمد

 شینمابه  (implicational scale)یضمن یاسیآزمون مق

 امدبسواژگان با مربوط به هایهکه نمر یمعن نیاگذاشت ، به

 ود.ب کمترباال  بسامدواژگان با مربوط به هایهاز نمر نییپا

 پرسشنامه .3-2-2

 زبان با آموزانزبان کالس از خارج تماس یبررس یبرا

 وستیپبه) شد هیته یاصل پرسششش با یاپرسشنامه ،یسیانگل

 نزبا ةدربار پرسش بر افزون پرسشنامه نیا درمراجعه شود(. 

 اعتس چند که کنند انیب تا شد خواسته کنندگانشرکت از ،یمادر

ند. وکار دارسر یسیانگل یمحتوا با دانشگاه از خارج در هفته در

ز ا یسیانگل یمحتوا خواندن یزمان هفتگ مدتبه سواالت راجع

 به دادنگوش یهفتگ زمان مدت ها،تیکتاب، مجله، و وبسا لیقب

 ،یداریشن یهالیآهنگ، پادکست، و فا لیاز قب ی،سیانگل یمحتوا

 یسیانگل یریتصویصوت یمحتوا یتماشا یهفتگ زمان مدت و

 زانیم نیهمچن و ینترنتیا یهاویدیو و ال،یسر لم،یف لیقب از

.  از بود یسیانگل ای یفارس سیرنویعدم استفاده از ز ایاستفاده و 

 هن و شانیهفتگ یهاتیفعال از افراد حافظهبه هاکه سوال ییآنجا

از  پرسشنامه ییایسنجش پا یبرا بود، مربوط نیریز یهاسازه

دو بار  پرسشنامهصورت که  نیابه شد، استفاده آزمونباز-آزمون

 هاتمیآ یشد. کرونباخ آلفا داده یشیآزما گروهبه دوهفته ةبا فاصل

 یسطح هاآن ةدهد همیبود، که نشان م ریمتغ 0.86تا  0.78از 

 آزمونبه ابتدا کنندگانشرکت. اندداشتهقابل قبول  مقداراز  باالتر

 .دادند پاسخ پرسشنامهبه سپس و واژگان سطوح

 هاداده لیتحل و هیتجز .3-3

 ردعملک یبررس یبرا یفیتوص آمار از هاداده زیآنال یبرا

به هاآن یهاآزمون دانش واژگان و پاسخ در آموزانزبان

-سنجش رابطه دانش واژگان زبان یاستفاده شد. برا پرسشنامه

 یمحتوا،  یخواندار یمحتوا با هاآن تماس زانیمآموزان و 

 یهمبستگ ،یسیانگل یریتصویصوت یمحتوا، و یداریشن

-زبانن دانش واژگا نیرابطه ب نیهمچنشد.  گرفته کاربه رسونیپ

بدون  یسیانگل یمحتوا یتماشا در آنان عاداتو  آموزان

 قیاز طر یفارس سیرنویو با ز ،یسیانگل سیرنوی، با ز سیرنویز

 قرار گرفت. یمورد بررس رسونیپ یهمبستگ

 جینتا .4

 واژگان دانش .4-1

 نیا تسلط از یحاک( 1ح واژگان )جدول وآزمون سط جینتا

 پربسامد واژگان دوم و( 29<نیانگی)م اول سطوح بر آموزانزبان

 سطح در آموزانزبان نیا دانش. است( 26<نیانگی)م یسیانگل

 نیانگیم(. 21<نیانگی)م شودیم محسوب خوب زین واژگان سوم

از  هاآن واژگاندانش ةکه در واقع نمر کنندگان،شرکت کل ةنمر

 .بود 150از  112واژه پربسامد است،  5000

 واژگان نمرات دانش نانیاطم فاصله %95و  ار،یانحراف مع ن،یانگی. م1 جدول

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

95% Confidence 
Interval 

Statistic Statistic Statistic Lower Upper 
L1 88 29.69 .849 29.52 29.83 
L2 88 26.35 3.252 25.73 26.93 
L3 88 21.60 4.808 20.64 22.47 
L4 88 19.50 5.460 18.37 20.49 
L5 88 15.18 6.648 13.85 16.41 

Vocab 
Knowledge 

88 112.25 18.302 108.58 115.58 

Valid N 
(listwise) 

88     

 با کالس از خارج تماس نوع و زانیم .4-2

 یسیانگل یمحتوا

 ،نامهپرسش هایپرسشبه کنندگانپاسخ شرکت یبررس

 یسیانگل یمحتوابا  درتماس آنان را یهفتگ یهاعادت

 نیانگیکنندگان گزارش کردند که م. شرکتکرد مشخص

 نیساعت است. ا 7.8 ههفت در هاآن یسیانگل یامحتو یتماشا
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 یساعت و برا 5.4 یسیانگل یمحتوابه دادن گوش یبرا زانیم

 شد معلوم جهینت در. بودساعت  3.2 یسیخواندن متون انگل

 از یسیانگل زبان با تماسشان نیشتریب کنندگانشرکت که

اتفاق  ینترنتیا یهاویدیو و الیسر و لمیف کردن تماشا قیطر

 بدون،  سیرنوی(. استفاده از زشود رجوع 2)به جدول  افتدیم

اده از با عدم استف سهی، در مقابودن یسیانگل ای یفارسبه توجه

وسط مت واقع درداشته است.  یشتریب تیمحبوب سیرنویز

ساعت  4.9هر هفته  سیرنویز با مشاهده شده گزارش زمان

مشاهده بدون  یزمان برا نیانگیکه م ی، در حال است

 که یوقت ی. حتاست شده نقلساعت  3هر هفته  سیرنویز

 ای یفارس سیرنویاز نظر استفاده از ز سیرنویمشاهده با ز

، مشاهده با  شودجداگانه در نظر گرفته  صورتبهی سیانگل

کنندگان . شرکتردیگیمدر رتبه اول قرار  یسیانگل سیرنویز

 یمحتوا یتماشا یساعت در هفته برا 3 نیانگیاختصاص م با

اختصاص  با و یسیانگل سینوریز از استفاده با یریتصویصوت

کار  نیانجام ا یساعت در هفته برا 3کمتر از  یکم نیانگیم

 یمحتوا یتماشابه را کردن تماشا نوع دو نیا س،یرنویبدون ز

ساعت در هفته(  2) یفارس سیرنویبا ز یریتصویصوت

 (.شود رجوع 3جدول )به دهندیم حیترج

-یصوت و ،یداریشن ،یخواندار یمحتوا با یهفتگ تماس زانیم. 2 جدول

 یسیانگل یریتصو

 
N 

Mean 
(Hours) 

Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 
Error 

Reading 88 3.1932 3.04037 1.609 .257 2.586 .508 

Listening 88 5.4091 9.30688 6.242 .257 48.122 .508 

Watching 88 7.8239 6.21642 1.008 .257 .120 .508 

Valid N 
(listwise) 

88       

 ستفادها عدم ای استفاده با یسیانگل یمحتوا یهفتگ یتماشا زانیم. 3 جدول

 یسیانگل ای یفارس سیرنویز از

 
N 

Mean 
(Hours) 

Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic 

Std. 
Error 

WWOS 88 2.9602 3.75716 1.549 .257 1.660 .508 

WWS 88 4.9318 4.24209 1.257 .257 1.200 .508 

WWPS 88 1.9545 2.77057 2.188 .257 5.421 .508 

WWES 88 2.9773 2.92031 1.534 .257 2.471 .508 

Valid N 
(listwise) 

88       

 ؛=WWS سینوریز با تماشا  ؛=WWOS سینوریتماشا بدون ز .نکته

  یسیانگل سینوریز با تماشا ؛=WWPS یفارس سینوریز با تماشا

WWES= 

 تماس نوع و زانیمرابطه دانش واژگان و  .4-3

 یسیانگل یمحتوا با کالس از خارج

 زانیآموزان و مسنجش رابطه دانش واژگان زبان یبرا

-یو صوت ،یداری، شنیخواندار یها با محتواتماس آن

 جیه شد. نتاکار گرفتبه رسونیپ یهمبستگ ،یسیانگل یریتصو

 یمحتوا یتماشا ایدادن نشان داد که گوش آمدهدستبه

 بیبا ضر یارابطه آموزانزبانبا دانش واژگان  یسیانگل

 ستیدرحال نیا. داشت ی( درپp <0.05) 0.22 یهمبستگ

. شدن افتی یسیانگل مطالبخواندن  یبرا یمعنادار رابطهکه 

با  تماشاکردن و دادنگوش یبرا یمثبت معنادار روابط نیهمچن

و تماشا کردن و خواندن  ،(p <0.01) 0.42 یهمبستگ بیضر

 جینتا نیا. شد افتی( p <0.01) 0.42 یهمبستگ بیضر با

 اند.مشاهده قابل 4در جدول 

ها با تماس آن زانیو م آموزانزبان واژگان دانش نیب یهمبستگ. 4 جدول

 یسیانگل یریتصویو صوت ،یداری، شننیخواند یمحتوا

 
Vocab 

Knowledge 
Reading Listening Watching 

Vocab 
Knowledge 

Pearson 
Correlation 

1 .185 *.220 *.219 

Sig. (2-
tailed)  .085 .039 .040 

N 88 88 88 88 

Reading 

Pearson 
Correlation 

.185 1 .201 **.426 

Sig. (2-
tailed) 

.085  .060 .000 

N 88 88 88 88 

Listening 

Pearson 
Correlation 

*.220 .201 1 **.425 

Sig. (2-
tailed) 

.039 .060  .000 

N 88 88 88 88 

Watching 

Pearson 
Correlation 

*.219 **.426 **.425 1 

Sig. (2-
tailed) 

.040 .000 .000  

N 88 88 88 88 

-زبان یدانش واژگان عموم نیرابطه ب یبررس نیهمچن

مشاهده  یها براآن ةمورد استفاد سیرنویو نوع ز آموزان

شخص . مبود توجهجالب  یسیانگل یریتصویصوت یمحتوا

 یمحتوا یو تماشا آموزاندانش واژگان زبان نیشد که ب

 بیبا ضر یدارارابطه معن سیرنویبدون ز یریتصویصوت

بدان معناست  نی( وجود دارد. اp <01/0) 0.31 یهمبستگ

 ،کنندیاستفاده نم یسیرنویگونه زچیکه از ه یآموزان که زبان

 یتماشا نیب ن،یهمچن. دارند یتریغنواژگان  ةریداعموماً 
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 واژگان دانش و یسیانگل سیرنویز با یریتصویصوت یمحتوا

 <05/0) 0.22 بیبا ضر یمعنادار یهمبستگ زین آموزانزبان

p )یوتص یمحتوا یتماشا نیب یشد. اگرچه همبستگ افتی-

 وزانآمبا اندازه واژگان زبان یفارس سیرنویز یدارا یریتصو

 دستی بههمبستگ بودن یمنفنبود،  یرابطه معنادار یدارا

 ند.اقابل مشاهده 5در جدول  جی. نتابود توجه انیشا فآمده

 زا استفاده عدم و استفاده زانیم و واژگان دانش نیب یهمبستگ. 5 جدول

 یسیانگل و یفارس سینوریز

 PVK WWOS WWS WWPS WWES 

PVK 

Pearson 
Correlation 

1 **.312 .048 -.161 *.222 

Sig. (2-tailed)  .003 .659 .135 .038 

N 88 88 88 88 88 

WWOS 

Pearson 
Correlation 

**.312 1 .205 -.002 **.300 

Sig. (2-tailed) .003  .056 .982 .005 

N 88 88 88 88 88 

WWS 

Pearson 
Correlation 

.048 .205 1 **.729 **.761 

Sig. (2-tailed) .659 .056  .000 .000 

N 88 88 88 88 88 

WWPS 

Pearson 
Correlation 

-.161 -.002 **.729 1 .111 

Sig. (2-tailed) .135 .982 .000  .305 

N 88 88 88 88 88 

WWES 

Pearson 
Correlation 

*.222 **.300 **.761 .111 1 

Sig. (2-tailed) .038 .005 .000 .305  

N 88 88 88 88 88 

 ؛=WWS سینوریز با تماشا  ؛=WWOS سینوریتماشا بدون ز .نکته

  یسیانگل سینوریزتماشا با  ؛=WWPS یفارس سینوریز با تماشا
WWES= 

 یریگجهینتبحث و  .5
-زبان کالس از خارج تماس زانیم حاضر پژوهش در

-یصوت و ،یداریشن ،نیخواند یمحتوا با یرانیا آموزان

 استفاده عدم ای استفاده در هاآن عادات نیهمچن و یریتصو

از  افزون بر این، .آمد دستبه پرسشنامه لهیوسبه سیرنویز از

و همکاران  وبح واژگان وآزمون سط ةروز شدنسخه به

 دهیجسنکنندگان ( استفاده شد تا دانش واژگان شرکت2017)

 یمحتوا انواعبا  آموزانزبانتماس  زانیمآن با  رابطهو 

واژگان  ، دانشآمده دستبه جی. طبق نتاودش یبررس یسیانگل

 یسیانگل یمحتوابه کردنگوشو  کردنتماشا با آموزانزبان

 متونخواندن  یبراکه یحال، درداشت یدارامعن یهمبستگ

از  ،افزون بر این .نشد افتی یمعنادار یهمبستگ ی،سیانگل

 یانواع تماس خارج از کالس با محتوا نیروابط مثبت ب

 ی،کل صورتبه آموزانزبان یبعضمشخص شد که  یسیانگل

 ،یخواندار یمحتوا صرف را خود زمان نیریسا از شتریب

 .کنندیم یسیانگل یریتصویصوت و ،یداریشن

بر  نویزیتلو یتماشا دیمف ریپژوهش تأث نیا جینتا

نشان داده  های پیشینپژوهشدر  کهدانش واژگان  شیافزا

 همکاران، و لدیواید ؛2018 ترز،یپ) کندیم دییتأ راشده 

یشاهد و( 2010 کوپنز،؛  2015 ک،یکوس و سوکت ؛2020

 یتماشاکرده  اظهار( که 2015وب ) ةمطالع یراستا در ست

منجر  واندتیم یسیانگل یونیزیتلو یهابرنامه و لمیف گسترده

 هایپژوهشواژگان شود.  دانشدر  یامالحظهقابل  شیافزابه

 ها،واژه یاتفاق یریادگی که انددادهنشان زین نیشیپ یامداخله

 رخ زین یونیزیتلو برنامه کی از قسمت کی یحت دنید با

 ،یفراهان یجانیخم ،یفراهان یفخر، برزآباد ی)اهراب دهدیم

 ترز،یپ؛ 2019 ترز،یپ و ژهیمیپو؛ 2019 وب، و فنگ چاپ؛ ریز

 اتماش مثبت رابطهمورد  در شدهافتی اثر رو نیا از(. 2019

 ظاراتانتبر  منطبقبا دانش واژگان   یسیانگل یمحتوا کردن

 بود. 

به دادن گوش یشده براافتی ارتباط افزون بر این،

 توسطکه  یقبل یهاداده با واژگان دانش با یسیانگل یمحتوا

 اندگفته دنیشن قیطر از هاواژه یریادگی امکان از شیآزما

 ت،یاشم و لندیز ون؛ 2008 دونکائوبوا، و نگ،یوار براون،)

 از( 2013و مونوز ) ندگرنیل نیهمچن. بود راستاهم( 2013

و  یسیانگل یمحتوابه کالس از خارج دادنگوش مثبت رابطه

 نیزبان آموزان گفته بود. با ا یداریمطلب و مهارت شن درک

 وفرناندز -گنزالز( و 2018) ترزیپ یهاافتهی با جینتا نیاحال، 

 کردنگوش و واژگان دانش نیب یارابطه که( 2015) تیاشم

 قیتطب دمع نیا بتوان دیشا. داشت تفاوت ،افتندین یقیموسبه

 شده ادی هایپژوهش در که که داد حیتوض صورت نیابه را

 رد بود گرفته قرار یبررس مورد یقیموسبه دادنگوش صرفا

 یمحتوا نوع هربه دادن گوش حاضر پژوهش که یحال

 زیرا ن یداریشن یهالیفا و هاپادکست خصوصی بهسیانگل

( 2014) کمرنیزر و یکارگزارلحاظ کرده است. 

)Zarinkamar, 2014Kargozari & ( گوش  ریاز تاث زین

 .اندگفته واژگان گسترش بر پادکستبه دادن

 نیب یمعنادار ةرابط چیبود که ه نیآور اتعجب ةنکت

 نیانشد، که  دهیدو دانش واژگان  یسیخواندن متون انگل

 گذشته هایپژوهش از آمدهدستبه جیبر خالف نتا جهینت

 ت،یسانچز و اشم-سریپل ؛2011و ردوود،  تیاست )اشم
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 نی؛( با ا2015 ت،یاشم وفرناندز -گنزالز ؛2018 ترز،یپ ؛2010

کنندگان از شرکت یکم شمارکرد که فقط  دیتأک دیوجود، با

طور منظم کتاب و متون گزارش دادند که به ،پژوهش نیا

-هورستراون و لوفربه توانیم نیخوانند. همچنیم گرید

درک  یکه برا انددادهنشان هک کرد رجوع( 2010) یکالووسک

 یریادگی که ،یسیانگل لیاص متونواژگان  از یدرصد 95

 5000 تا 4000 دانشبه کند،یم لیتسه را واژگان ریسا یاتفاق

 پژوهش نیا کنندگانشرکت که یدرحال است، ازین یاکلمه

 4000 سطوحاز  یدادند که دانش خوبآزمون واژگان نشان در

ت اس یدر حال نینداشتند. ا یسیزبان انگل یاکلمه 5000 و

-یصوت ای یداریدر قالب شن یدرک متون شفاه یکه برا

 ) باشد یکاف تواندیم یواژگان خانواده 3000 حدود یریتصو

 نیهم دیشا(. 2009 راجرز، و وب؛ 2013 ت،یاشم و لندیز ون

ماشا با ت کنندگانشرکت واژگان دانش شتریب رابطه موضوع

 کند.  حیدادن را توجکردن و گوش

 یمحتواکه  یآموزانزبان آمده،دستبه یهاداده بنابر

 نیشتریب ،کنندیتماشا م سیرنویرا بدون ز یریتصویصوت

 یسیلانگ سیرنویاستفاده از ز نیهمچن. داشتندواژگان را  ةریدا

 یاما رابطه معنادار ،مثبت داشت یهمبستگ واژگان دانش با

-به یهانشد. داده افتی یفارس سیرنویاستفاده از ز یبرا

 پژوهش جینتا با سیرنویبدون ز یتماشا ةدربار آمدهدست

خود  پژوهش( در 2018) ترزی( مطابقت دارند. پ2018) ترزیپ

اژگان دانش و نیب یمعنادار مثبت یکند که همبستگیم گزارش

 وجود سیرنویبدون ز یونیزیتلو یهابرنامه و لمیف یو تماشا

رنامهب و لمیف یتماشا بارة در یهمبستگ نیا کهیدرحالدارد، 

 مانندنشده است.  گزارش سیرنویز با یونیزیتلو یها

از  استفاده زیپژوهش حاظر ن در(، 2018) ترزیپ پژوهش

بود. مثبت ن یاثر یزبان آن، دارا نیب زیبدون تما س،یرنویز

 زبان سیرنویز از استفاده ،پژوهش نیااست که در  جالب

 انواژگ دانش با یمنف رابطه یدارا نبودن، معنادار وجود با اول،

اول و  انیز سیرنویز نیاگر ب زی( ن2018) ترزیپ دیشا. بود

اثر  مشاهدهبه موفق شد،یقائل م زیتما ،هدفزبان  سیرنویز

یوجود نم نی. با اشدیم هدفزبان  سیرنویز یبرا یمثبت

 سیرنویبا ز هدفزبان  یمحتوا یگرفت که تماشا جهیتوان نت

 ممکن اریزواژگان ندارد،  یریادگیبر  یمثبت ریاول  تأث زبان

 الیرس و لمیف درک ییتوانا که ترفیضع آموزانزبان که است

 استفاده، بهندارند را یسیانگل سیرنویز با ای سیرنویز بدون

 ما ممکن است جینتا نیهمچن. آورند یرو یفارس سیرنویز از

-زبان کهنیا احتمالباشد که  موضوع نیا ةدهندفقط نشان

ن را بدو یسیانگل یهابا مهارت واژگان باالتر رسانه یآموزان

مشاهده و درک کنند  یسیانگل سیرنویبا ز ای و سیرنویز

 آنهای پیشین بهپژوهش در که یموضوع است، ترشیب

 پرداخته نشده است. 

 با مطابق ما یهاپرسشنامه از دهآمدستبه یهاداده

به و بود( 2019) ترزیپ و مژیپو و( 2018)ترزیپ هایپژوهش

انهم مانند زب یرانیا آموزانمنجر شد که زبان یریگجهینت نیا

 تماسدر گسترده صورتبه از کالس و خارج ،یکیبلژآموزان 

ند و یردایشن یمحتوا آن از پسو  یریتصویصوت یبا محتوا

 نیا واقع در. دهندیم انجام خواندن از ترشیرا ب هاکار نیا

 یریگادی یشناخت هینظربا  راستاهم یامروز آموزانزبان لیتما

 تماس قیطر از یریادگی که( 2009 ر،ی)ما است یاچندرسانه

 مربوط جی. نتاداندیم ارجح را یریتصو و یداریشن همزمان

 ابها آن تماسو  آموزانزبان یدانش عموم نیب یهمبستگبه

 لیماتاست که  نیدال بر ا یسیانگل یریتصویصوت یمحتوا

 شده باعث یریتصویصوت یهاارتباط با رسانهبه آموزانزبان

 یریادگی یبرا یروش موثر " بتواند محتوا نوع نیا که

که  طور(، همان365، ص.2009باشد )وب و راجرز،  "واژگان

 تماس در یترگسترده صورتبه که یآموزانمشخص شد زبان

 تهداش یتربزرگواژگان نسبتاً  ةریدا ند،ایسیانگل یهارسانه با

 کمک آناندانش واژگان  شیافزاعادت ممکن است به نیو ا

-نامهاز بر یاریبس یطور سنتکه بهی، در حالجهینت در. کند

واژگان از خواندن  یریادگی شیافزا یبرا یدرس یهایزیر

ما  یهاافتهی ،(2019)فنگ و وب،  کنندیم استفادهگسترده 

 یهارسانه تیاز محبوب شتریب دیاز آن است که با یحاک

واژگان در  یریادگی یها براآن لیو پتانس یریتصویصوت

 شتریب دیبا زین مدرساناستفاده شود.  زبان آموزش یهابرنامه

 ونند، ک دیخارج از کالس تاک یسیانگل یبر تماس با محتوا

-زبان بیترغ یبرا نیشیپ یهاشیپژوها هیتوصبه عمل از ریغ

 و پناهوانیک مثال یبرا)  مختلف متون خواندنبه آموزان

به کردن و گوش دادن تماشابه هاآن لیتما(، 1398 ن،یپرو

 عنو نیا. کنند تیهدا و قیتشو زیرا ن یسیانگل یمحتوا

 یزبان یسیکه در آن انگل یاجامعه در مخصوصا هاتیفعال

 قرار استفاده مورد یاجتماع ارتباطاتاست و در  یخارج

 باشد.  آموزانزبان یگشاراه تواندیم ردیگینم
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 نیا یآمار جامعه که است بایستة یادآوری زین انیپا در

 یسیانگل زبان یکارشناس اول سال انیدانشجو صرفاپژوهش 

به .ابدی میتعم آموزانزبان تمامبه تواندینم جینتا و اندبوده

 یفعل تماسبه مربوط فقط هاداده ن،یشیپ مطالعات مانند عالوه

 هک یحال در بودند، یسیانگل یمحتو با کنندگانشرکت

 انکنندگشرکت تماس خچهیتار توانندیم ندهیآ یهاپژوهش

 دانش رد موثر عوامل بهتر درک یبرا زیرا ن یسیانگل یبا محتو

 .رندیبگ نظردر هاآن یفعل
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 پیوست

 پرسشنامة تماس خارج از کالس با محتوای انگلیسی
Name: 

Age: 
What is your first language? 

What languages) do you speak at home?  
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On a weekly basis outside the university, how often do you… 
 

read books, magazines, websites, etc. written in English hours 

listen to audio in English (songs, podcasts, listening files, etc.) hours 

view audio-visual materials in English (movies, series, online videos, etc.) hours 

 

 

On a weekly basis, how often do you watch audio-visual materials in English … 
 

without subtitles? hours 

with Persian subtitles? hours 

with English subtitles? hours 

 


