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چکیده
درحالی که بخش بزرگی از یادگیری ،خارج از فضای آموزشی روی میدهد ،پژوهشهای اندکی بهمیزان
و نوع فعالیتهای زبانآموزان در خارج از کالس پرداختهاند .این پژوهش برآنست؛ میزان تماس خارج از
کالس زبانآموزان ایرانی با محتوای خوانشی ،شنیداری ،و صوتیتصویری انگلیسی را بررسی کرده و رابطة
آن را با دانش واژگان زبانآموزان بسنجد .بهاین منظور  88دانشجوی سال اول کارشناسی رشتة آموزش
زبان انگلیسی بهپرسشهای یکآزمون دانش واژگان و پرسشنامه پاسخ دادند .پایایی هر دو ابزار نیز
محاسبه و تایید شد .نتایج حاکی از این بود که زبانآموزان بیشترین زمان را بهتماشای محتوای انگلیسی
اعم از فیلم ،سریال ،و ویدیوهای اینترنتی اختصاص میدهند و گوشدادن و خواندن در جایگاههای بعدی
قرار میگیرند .نتایج همبستگی پیرسون نیز نشانداد که تماشاکردن و گوشدادن بهمحتوای انگلیسی با
دانش واژگان زبانآموزان همبستگی مثبت دارد .همچنین مشخص شد که عدم استفاده از زیرنویس و
استفاده از زیرنویس انگلیسی بههنگام دیدن ،دارای همبستگی مثبت با دانش واژگان زبانآموزان است.
برای خواندن متون و استفاده از زیرنویس فارسی ،اثر معناداری یافت نشد .یافتههای این پژوهش
نشاندهندة محبوبیت و پتانسیل رسانههای صوتیتصویری برای گسترش واژگان و حاکی از اهمیت
استفادة برنامههای آموزش زبان از این ابزار و همچنین تشویق و هدایت زبانآموزان بهاستفادة گسترده از
آن است.
شناسه دیجیتال DOI: 10.22059/jflr.2020.310873.756

کلیه حقوق محفوظ است 1399

برزآبادی فرهانی ،داوود ،اهرابی فخر ،مسعود ( .)1399رابطة دانشواژگان زبانآموزان ایرانی و تماس خارج از کالس آنان با محتوای
خوانشی ،شنیداری و صوتی-تصویری انگلیسی .پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی.497-484 ،3 )10( ،
Borzabadi Farahani, Davood, Ahrabi Fakhr, Masoud (2020). The Relationship Between Iranian
Language Learners’ Vocabulary Knowledge and Their Out-Of-Class Exposure to English Reading,
Listening, and Audiovisual Materials. Journal of Foreign Language Research, 10 (3), 484-497.
DOI: 10.22059/jflr.2020.310873.756





داوود برزبادی فراهانی استادیار آموزش زبان انگلیسی در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران است .حوزة پژوهشی وی یادگیری کلمات،
روش تدریس و پرورش معلم است.
مسعود اهرابی فخر دارای دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تهران است و به حوزة پژوهشی زبانآموزی چندرسانهای و یادگیری اتفاقی واژگان از
محتوای صوتیتصویری عالقه دارد.

484

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH
PRINT ISSN: 2588-4123 ONLINE ISSN: 2588-7521
ww.Jflr.ut.ac.ir

The Relationship Between Iranian Language
Learners’ Vocabulary Knowledge and Their Out-OfClass Exposure to English Reading, Listening, and
Audiovisual Materials
Davood Borzabadi Farahani
(corresponding author)
Assistant professor in English Language Teaching, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran
Tehran, Iran
Email: Borzabadi@gmail.com

Masoud Ahrabi Fakhr

JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH, Volume 10, Number 3, Autumn 2020, Page 484 to 497

Phd in English Language Teaching, University of Tehran
Tehran, Iran
Email: Masoud.Ahrabi@gmail.com

ARTICLE INFO

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.
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 .1مقدمه

آموزان بهتماس خارج از کالس با زبان هدف و یادگیری

شواهد زیادی وجود دارد که یادگیری زبان ،صرفا از

اتفاقی کلمات ،پژوهندگان بر خواندن گسترده (extensive

طریق فضای آموزشی نمیتواند برای رسیدن بهسطوح باالی

) readingو استفاده از قابلیتهای آن برای گسترش واژگان

بسندگی زبانی کافی باشد .برای درک متون اصیل انگلیسی،

تاکید کردهاند (گراب و استرولر2002 ،؛ نیشن)2001 ،

زبانآموزان بهپوشش  %95از واژگان آنها احتیاج دارند ،و

) .(e.g., Grabe & Stoller, 2002; Nation, 2001با این

برای رسیدن بهاین میزان از پوشش بهآشنایی با  4000تا 5000

وجود خواندن محدودیتهای خود را دارد .یکزبانآموز

خانواده واژگانی ) (word familiesنیازاست (لوفر و راون-

عادی ،بهاندازة کافی متن نمیخواند تا مدام با کلماتی که

هورستکالووسکی(Laufer & Ravenhorst- )2010 ،

پیشتر دیدهاست ،روبهرو شود و آنها را فراموش نکند (لوفر،

) .Kalovski, 2010این شمار ،برای درک متون شفاهی در

(Laufer, 2005) )2005؛ همچنین با گسترش رسانههای

قالب شنیداری یا صوتیتصویری؛ میتواند حدود 3000

مختلف زمانی که صرف خواندن میشود ،بین مردم کاهش

خانواده واژگانی باشد (وب و راجرز2009 ،؛ ون زیلند و

پیدا کردهاست (کمیسیون اروپایی(European )2017 ،

اشمیت(van Zeeland & Schmitt, 2013; )2013 ،

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

) .Webb & Rodgers, 2009با این وجود ،نیشن ()2006

نشان داد که درحالی که بیش از  40درصد از  79زبانآموز

) (Nation, 2006تعداد  9000خانواده واژگانی رایج را برای

بلژیکی مورد مطالعه بهچند بار در هفته تماشای فیلم و سریال

رسیدن بهسطحی خوب از گفتار روان و درک متون پیشنهاد

انگلیسی اذعان کردند ،تنها یکنفر از شرکتکنندگان بهاین

میکند .بزرگی این اعداد بهاین موضوع داللت دارد که زبان-

میزان وقت صرف خواندن میکرد .شاید بههمین دالیل است

آموزان تنها از کوتهزمان کالس آموزشی ،نمیتوانند همة

که وب ( (Webb, 2015) )2015بهجای خواندن گسترده،

واژگان مورد نیازشان را فراگیرند .بههمین دلیل ،یادگیری

تماشا کردن گسترده ) (extensive viewingرا بهعنوان

غیررسمی در محیط زندگی روزمره ،باید مکمل زبانآموزی

منبعی غنی از ورودی زبانی اصیل پیشنهاد میکند .اخیرا نیز

رسمی باشد (الیس2002 ،؛ الیس و وولف(Ellis, )2014 ،

پژوهشگران از پتانسیل تماشای فیلم و سریال بهمنظور

).2002; Ellis & Wulff, 2014

یادگیری واژگان بهعلت غنای زبانی آنها ،برخوردهای مکرر

پژوهشگران ،برای درک چگونگی یادگیری غیررسمی؛

با واژگان کم بسامد ،و وجود کمک تصویری یادکردهاند

بهبررسی فرصتهایی که از راه تماس با زبان هدف ایجاد

(پیترز2019 ،؛ راجرز(Peters, 2019; Rodgers, )2018 ،

میشود ،پرداختهاند .واژهای که معموال بهاین منظور استفاده

).2018

میشود یادگیری اتفاقی زبان (incidental language

در این میان ،بهنظر میآید که اطالعات چندانی دربارة

) learningاست که با پرداختن بهیک فعالیت غیردرسی در

نوع و میزان تماس خارج از کالس زبانآموزان ایرانی با زبان

زبان هدف حاصل میشود (هولستین(Hulstijn, )2003 ،

انگلیسی موجود نیست .افزون بر این ،با وجود ادعاهای اخیر

) .2003یادگیری اتفاقی در بین زبانآموزان انگلیسی بهعنوان

که بهجای خواندن گسترده تماشای گسترده را برای افزایش

یک زبان خارجی ،که در تماس روزمره با انگلیسیزبانان

دانش واژگان پیشنهاد میکنند ،مطالعات اندکی بهبررسی

نیستند ،میتواند بهشیوة خواندن ،شنیدن ،و دیدن رسانههای

دانش واژگان زبانآموزانی که وقت بیشتری صرف تماشای

صوتیتصویری انگلیسی اتفاق بیافتد .با گسترش امکانات و

محتوای انگلیسی میکنند و مقایسه آن با دانش واژگان زبان-

ارتباطات ،امروزه تماس با زبان انگلیسی در فعالیتهای

آموزانی که وقت بیشتری صرف خواندن محتوای انگلیسی

روزانه بسیاری از افراد بویژه زبانآموزان گنجانده شدهاست،

میکنند وجود دارد .پژوهش حاضر با قصد پر کردن این

فعالیتهایی از قبیل خواندن کتاب و وبسایت ،گوشکردن

شکاف پژوهشی بهبررسی میزان تماس خارج از کالس زبان-

موسیقی و پادکست ،و دیدن فیلم ،سریال و ویدیوهای

آموزان ایرانی با محتوای خوانداری ،شنیداری ،و صوتی-

اینترنتی که انجام هیچکدام از آنها پیرو برنامهدرسی مشخص

تصویری انگلیسی (و استفاده یا عدم استفاده از زیرنویس
486

فارسی و انگلیسی) میپردازد و همچنین برای سنجش تاثیر

تصویری دارای دو کانال مجزایند ،و سوئلر( )2005با تاکید

این عادات بر دانش واژگان ،رابطه میزان تماس زبانآموزان با

بر نظریه تکاملی ،میگوید که بیشترین یادگیری در شرایطی

هرکدام ازین موارد و دانش واژگان آنان را بررسی میکند .به

روی میدهد که بیشتر با ساختار شناختی ذهن انسان منطبق

عبارت دیگر ،هدف این پژوهش این است که عالوه بر

است .با وامگیری از این دو نظریه ،مایر ( )2009نظریه

بررسی عادات زبانآموزان در تماس با انواع مختلف محتوای

شناختی یادگیری چند رسانهای را ارائه میدهد و با در نظر

انگلیسی ،بداند که دامنه واژگان کدام زبانآموزان گستره تر

گرفتن محدودیتهای حافظهکاری )(working memory

است.

انسان ،استدالل میکند که بهترین کنش ،زمانی اتفاق میافتد
که کانال پردازش دادههای صوتی و کانال پردازش دادههای

 .2پیشینه تحقیق
.1-2

پیشینه نظری

یکی از طرفداران برجسته خواندن گسترده  ،پال نیشن
)(Paul Nation

است.نیشن (Nation (2015) )2015

تعدادی از مزایای پژوهش گسترده را برشمرده است .نیشن
اظهار می کند که خواندن گسترده فرصت برخورد مکرر با
کلمات جدید را برای زبانآموزان فراهم میکند .او باور دارد

تصویری همزمان بهکار گرفته شوند .او نتیجه میگیرد که
یادگیری چندرسانهای بهیادگیری تکرسانهای اولویت دارد.
الزم بهیادآوری است که یادگیری واژگان از راه مهارت
شنیداری نیز در برخی پژوهشهای تجربی که در ادامه می-
آیند ،نشان داده شده است ،اما مباحث نظری پیشین؛ بیشتر به
خواندن و تماشاکردن پرداختهاند.

.2-2

پژوهشهای پیشین

دهد که باعث درک غنیتر کلمات میشود و در واقع مثالهای

از طریق خواندن وگوش کردن پرداختهاند (براون ،وارینگ ،و

مختلفی از یک کلمه برای زبانآموز فراهم میشود تا تسلط

دونکائوبوا2008 ،؛ پلیسر-سانچز و اشمیت2010 ،؛ تنگ،

او بر کلمه افزایش یابد .سرانجام نیشن اظهار میکند که زبان-

2016؛ ون زیلند و اشمیت(Brown, Waring & )2013 ،

آموزان در حین خواندن گسترده و استفاده از یادگیری اتفاقی،

Donkaewbua, 2008; Pellicer-Sánchez & Schmitt,
) . 2010; Teng, 2016برای مثال ،براون و همکاران ()2008

میتوانند بهیادگیری عمدی نیز بپردازند و واژههای ناآشنا را
در فرهنگ لغت جستجو کنند تا با این کار احتمال یادگیری
واژگان را بهطرز چشمگیری افزایش دهند.
با این وجود میتوان تمام نکات مثبت یاد شده توسط
نیشن را بهتماشا کردن محتوای صوتیتصویری در زبان هدف
نیز نسبت داد ،با این تفاوت که این نوع رسانه دارای کمک
تصویری نیز هست که میتواند کمک شایانی بهحدس زدن و
یادگیری کلمات جدید کند (راجرز .)2018 ،نظریه رمزگذاری
دوگانه )( (Dual Coding Theoryپایویو)1990 ،
) ،(Paivio, 1990نظریه بار شناختی (Cognitive Load

)( Hypothesisسوئلر ،(Sweller, 2005) )2005 ،و نظریه
شناختی یادگیری چند رسانهای (Cognitive Theory of
)( Multimedia Learningمایر(Mayer, 2009) )2009 ،

همگی بر این عقیدهاند که بیشترین یادگیری از طریق درگیری
همزمان گوش و چشم حاصل میشود .طبق نظریه پایویو
( )1990انسانها یرای پردازش دادههای صوتی و دادههای
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بهیادگیری اتفاقی واژگان از سه نوع محتوا پرداختند :خواندن
 ،خواندن و گوش دادن  ،و گوش دادن .محققان از سه متن
سطح بندی شده استفاده کردند که در آن برای  28واژه هدف
از شبه کلمه استفاده شد و دو آزمون بهسنجش یادگیری
تشخیص معنی و یادآوری معنی واژهها پرداختند .میانگین
نمرات در آزمون چند گزینه ای تشخیص معنی عبارت بود
از 12.54 :برای خواندن  13.31 ،برای خواندن و گوش دادن
 ،و  8.20برای گوش دادن .میانگین نمرات آزمون یادآوری
معنی که از راه ترجمه معنی بهدست آمد  4.10برای خواندن
 4.39 ،برای خواندن و گوشدادن و فقط  0.56برای گوش
دادن بود .نتایج این پژوهش بر یادگیری اتفاقی واژگان از
طریق خواندن و از طریق گوش دادن صحه گذاشت ،و نشان
داد که ترکیب این دو بهیادگیری بیشتری میانجامد .در
پژوهشی دیگر ،ون زیالند و اشمیت ( )2013بررسی کردند
که چگونه ورودی شنیداری بر یادگیری اتفاقی واژگان تأثیر
می گذارد .از  30زبانآموز انگلیسی خواسته شد تا بهمنظور
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که برخورد مکرر با کلمات در بافتهای گوناگونی رخ می-

پژوهشهای مداخلهای زیادی بهیادگیری اتفاقی واژگان

درک مطلب بهچهار متن شنیداری گوش دهند .افزایش

دریافتند که قرار گرفتن در معرض زبان انگلیسی در خارج از

واژگان زبانآموزان با استفاده از سه آزمون ،یعنی تشخیص

کالس ،پس از فاصله ریشهای زبان اول و زبان هدف از منظر

شکل واژه ،تشخیص نقش دستوری واژه  ،و یادآوری معنی

زبانشناسی ،دومین پیشبینی کننده درک مطلب و مهارت

واژه تعیین شد .در پسآزمون  ،از  24مورد هدف ،زبانآموزان

شنیداری زبان آموزان بود .در این پژوهش مشخص شد که

شکل  11واژه را تشخیص دادند ،نقش دستوری  8.10واژه

بهویژه تماشای فیلمهای زیرنویس شده با مهارت خواندن و

را مشخص کردند ،و معنی  2.05را فرا گرفتند .همچنین

شنیدن زبان آموزان بیشترین رابطه مثبت را داشت .این

مشخص شد که تعداد تکرار واژهها  ،ملموس بودن معنی ،و

پژوهش برای گوشدادن بهآهنگهای انگلیسی نیز اثر مثبتی

توابع دستوری کلمات در یادگیری آنها موثر بودهاند .بهطور

یافت .همچنین بازیهای رایانهای مورد بررسی قرار گرفت،

خاص ،آسان ترین چیز برای یادگیری اسم ها بودند درحالی

اما معلوم شد که این عامل تأثیر کمتری در مهارت خوانداری

که دشوارترین کار یادگیری صفتها بود.

و شنیداری زبانآموزان داشت .البته در مقاله اخیر دیوایلد،

اخیراً نیز بعضی پژوهاشهای مداخلهای یادگیری اتفاقی

بریسبائرت ،و ایکمنز ((De Wilde, Brysbaert, )2020

واژگان از طریق تماشا کردن را نشان دادهاند (اهرابی فخر،

) & Eyckmans, 2020در بین تاثیر انوع تماس با زبان انگلیسی

برزآبادی فراهانی ،فراهانی ،زیر چاپ؛ فنگ و وب2019 ،؛

بر مهارتهای زبانی کودکان ،تاثیر بازیهای رایانهای در جایگاه

پویمیژه و پیترز2019 ،؛ پیترز(Ahrabi Fakhr, )2019 ،

اول قرار گرفت و بر استفاده از رسانههای اجتماعی و صحبت

& Borzabadi Farahani, Farahani, in press; Feng
) .Webb, 2019; Puimège & Peters, 2019برای مثال،

کردن نیز تاکید شد .در این پژوهش ،برای تماشاکردن و

اهرابی فخر و همکاران (زیر چاپ) با پخش یکفیلم مستند
یکساعته با زیرنویس انگلیسی برای زبانآموزان و سنجش
یادگیری اتفاقی واژگان از طریق پسآزمونهای فوری و با
تاخیر ،دریافتند که یادگیری و بهیادسپاری )(retention
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واژگان بهصورت تشخیص شکل و یادآوری معنی اتفاق می-
افتد .نتایج همچنین مشخص کرد که افزون بر ویژگیهایی
همچون تعداد تکرار واژگان و نشانههای بافتی برای حدس
آنها ،کمک تصویری نیز تاثیر بسزایی در یادگیری واژگان
داشت ،بهطوری که کلماتی که با تصویر مرتبط بهمعنی خود
همراه میشدند تا سه برابر شانس بیشتری برای فراگرفتهشدن
داشتند .فنگ و وب ( )2019نیز با مقایسه یادگیری واژگان از
طریق تماشا کردن یکمستند ،خواندن متن آن ،یا گوش کردن
بهآن نشان دادند که یادگیری اتفاقی از هر سه نوع محتوا اتفاق
میافتد و تفاوت معناداری نیز بین میزان یادگیری از آنها
وجود ندارد.
برخی پژوهشها اشاره کردهاند که زبانآموزان بهطور
معمول در خانه بهتماشای فیلم و برنامههای تلویزیونی می-
پردازند و این عادت مناسبی برای یادگیری زبان است
(لیندگرن و مونوز2013 ،؛ سوندکویست و سیلون)2014 ،
(Lindgren & Muñoz, 2013; Sundqvist & Sylvén,
) .2014در یکی از این مطالعات  ،لیندگرن و مونوز ()2013

خواندن نیز اثرات کمتر ،اما مثبتی یافت شد .این نتایج شاید
حاکی از اهمیت بیشتر فعالیتهای چندوجهی و همکنشی در
سنین پایینتر باشد .در پژوهشی دیگر ،هوسن ،جانسنز ،و
پیرارد ((Housen, Janssens, & Pierrard, 2001) )2001

دریافتند که دانشآموزان بلژیکی مورد مطالعه ،علیرغم سال
های بیشتری که بهزبان فرانسه آموزش رسمی دیده بودند،
نمره باالتری در مهارت انگلیسی در مقایسه با مهارت فرانسه
داشتند .با عنایت بهاینکه هیچ تفاوتی در روش آموزش وجود
نداشت  ،نتایج با توجه بهمیزان تماس خارج از کالس با زبان
انگلیسی توضیح داده شد.
پژوهشهای کمی در زمینه یادگیری واژگان از طریق
تماس خارج از کالس با زبان انجام شده است .دو پژوهش،
تأثیری را که خواندن خارج از کالس بر یادگیری واژگان دارد
بررسی کردهاند (؛ اشمیت و ردوود2011 ،؛ گنزالز-فرناندز و
اشمیت(González-Fernández & Schmitt, )2015 ،

) .2015; Schmitt & Redwood, 2011هر دو این
پژوهشها یافتهاند که خواندن خارج از کالس تاثیر مثبتی در
یادگیری واژگان دارد .گنزالز -فرناندز و اشمیت ()2015
ارتباط معناداری بین تماس خارج از کالس زبانآموزان
اسپانیایی با محتوای خوانداری انگلیسی و دانش همنشینی
واژگان پیدا کردند .بههمین ترتیب  ،اشمیت و ردوود ()2011
گزارش دادند که میزان خواندن خارج از کالس ،تأثیر مثبتی
488

بر دانش زبانآموزان از افعال دو قسمتی دارد.

پژوهشی بپردازد.

پژوهشهایی اندک که بهطور خاص بهتأثیر تماس
صوتیتصویری خارج از کالس بر مهارت واژگان پرداختهاند
نیز یافتههای مثبتی را برای این عوامل نشان دادهاند .کوپنز
( Kuppens (2010) )2010نشانداد که تماشای فیلمهای
زیرنویس شده و برنامههای تلویزیونی تأثیر قابل توجهی در
اندازه واژگان زبان آموزان دارد .همینطور سوکت و کوسیک
( (Sockett & Kusyk, 2015) )2015مشاهده کردند که
تماشای منظم مجموعههای تلویزیونی در درک عبارات زبان-
آموزان تأثیر چشمگیری دارد .در پژوهشی توسط پیترز
( )2018روی دو گروه نوجوان و جوان بلژیکی ،رایطه دانش
واژگان و تماس خارج از مدرسه با زبان انگلیسی مورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بیشترین رابطه مثبت
بهترتیب با استفاده از اینترنت ،تماشای برنامههای تلویزیونی

 .3روش پژوهش
.1-3

شرکتکنندگان

این پژوهش با حضور  88شرکتکننده که همگی
دانشجوی سال اول کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان بودند،
انجام شد .تمامی شرکتکنندگان در رشتة آموزش زبان
انگلیسی تحصیل میکردند .در ابتدا  94نفر در این پژوهش
شرکت کردند ،اما از آنجایی که شش نفر اعالم کردند که زبان
اولشان فارسی نیست ،از تحلیل دادهها حذف شدند .همچنین
پیش از پژوهش اصلی 30 ،دانشجو با ویژگیهایی مشابه با
شرکتکنندههای این پژوهش در گروه آزمایشی قرار گرفتند
تا پرسشنامه و آزمون دانش واژگان روی آنها آزمایش شود.

بدون زیرنویس ،تماشای فیلمهای بدون زیرنویس ،خواندن

.2-3

مجالت ،و در نهایت خواندن کتاب وجود داشت .این

 .1-2-3آزمون سطوح واژگان

پژوهش همچنین نشانداد که مقدار بیشتری از واریانس
توسط مواجهه خارج از مدرسه ( )٪13نسبت بهمدت آموزش
( )٪7توضیح داده شد .بهطور کلی ،مرور پژوهشهای پیشین
نشان میهد که پژوهشهای بسیاری در زمینه میزان و نوع
آنها وجود ندارد ،و همچنین بین نتایج پژوهشهای موجود
نیز تفاوتهایی وجود دارد .برای مثال ،در پیترز ( )2018اثر
معناداری برای تماشای فیلم و سریال زیرنویسدار ،بازیهای
رایانهای ،و گوش کردن بهموسیقی یافت نشد ،که بهترتیب بر
خالف نتایج سوکت و کوسیک ( ،)2015دیوایلد و همکاران
( ،)2020و لیندگرن و مونوز ( )2013بود .افزون بر این،
پژوهشهای موجود با شرکتکننده اروپایی و بهویژه بلژیکیان
فالمانی زبان انجام شده است .از آنجا که نتایج لیندگرن و
مونوز ( )2013مهمترین عامل تاثیرگذار در مهارت شنیداری
و خوانداری را نزدیکی ریشهای زبان اول و زبان هدف
برشمرد ،و با توجه بهنزدیکی زبان اول زبانآموزان اروپایی به
زبان انگلیسی در پژوهشهای پیشین ،بهگفتة پیترز ()2018
پژوهشهای بیشتری برای بررسی اثر تماس خارج از کالس
با زبان انگلیسی بر روی دانش واژگان نیاز است .بهویژه در
این باره ،دربارة زبانآموزان ایرانی اطالعاتی در دست نیست
و بههمین دلیل ،پژوهش حاضر بر آن است تا بهاین شکاف
489

دانش واژگان شرکتکنندگان توسط یکآزمون سطح
بندی شده بر اساس بسامد کلمات (کوکا/دیویس)2008 ،
) (COCA/Davies, 2008با نام نسخهی بهروز شده آزمون
سطوح واژگان

(The updated Vocabulary Levels

) Testکه توسط وب ،ساسائو ،و باالنس ((Webb, )2017

) Sasao, & Ballance, 2017تدوینشده ،اندازهگیری شد.
این آزمون از فهرستهای کلمات پیکره ملی بریتانیایی و
مجموعهی کلمات معاصر انگلیسی آمریکایی نیشن ()2012
(Nation’s (2012) British National Corpus/Corpus
)of Contemporary American English word lists

بهعنوان منبع استفاده میکند تا سطوح بسامد کلمات روزمرة
انگلیسی را بهروزتر بهنمایش بگذارد .پرسشهای موجود در
این آزمون از پنج سطح بسامد واژگان موجود در پیکرههای
جدید و گسترده گرفته شده است .این آزمون شامل  150آیتم
است و واژگان هر  30آیتم از یک سطح بسامد انتخاب شده-
اند .آیتمها معانی واژگانند که در گروههای سهتایی قرار دارند
و برای هر گروه شش واژه آورده شده که سهتای آنها با
تعاریف منطبقاند .آزموندهندگان میباید با عالمت زدن در
کادر صحیح ،کلمات را با تعاریف آنها مطابقت دهند .نمونه-
ای از یک گروه کلمات سه آیتمه از سطح اول بسامد در شکل
 1آورده شده است.
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تماس زبانآموزان با زبان انگلیسی و رابطه آن با دانش واژگان

ابزار

شکل  .1مثال از آیتمهای نسخة بهروز شده آزمون سطوح واژگان

با استناد بهوب و همکاران ( ،)2017آزمون برآورد

زبانآموزان در آزمون دانش واژگان و پاسخهای آنها به

پایایی  0.96و براورد جدایی  4.72بهباال را توسط پایایی راش

پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش رابطه دانش واژگان زبان-

) (Rasch reliabilityو براوردهای جداسازی (separation

آموزان و میزان تماس آنها با محتوای خوانداری  ،محتوای

) estimatesنشان داده است .در پژوهش حاضر نیز انسجام

شنیداری ،و محتوای صوتیتصویری انگلیسی ،همبستگی

درونی این آزمون بررسی شد و کرونباخ آلفای  0.94بهدست

پیرسون بهکار گرفته شد .همچنین رابطه بین دانش واژگان زبان-

آمد که نتیجهای خوب محسوب میشود .افزون بر این ،این

آموزان و عادات آنان در تماشای محتوای انگلیسی بدون

آزمون مقیاسی ضمنی ) (implicational scaleبهنمایش

زیرنویس  ،با زیرنویس انگلیسی ،و با زیرنویس فارسی از طریق

گذاشت  ،بهاین معنی که نمرههای مربوط بهواژگان با بسامد

همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.

پایین از نمرههای مربوط بهواژگان با بسامد باال کمتر بود.

 .2-2-3پرسشنامه
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برای بررسی تماس خارج از کالس زبانآموزان با زبان

 .4نتایج
.1-4

دانش واژگان

انگلیسی ،پرسشنامهای با ششپرسش اصلی تهیه شد (بهپیوست

نتایج آزمون سطوح واژگان (جدول  )1حاکی از تسلط این

مراجعه شود) .در این پرسشنامه افزون بر پرسش دربارة زبان

زبانآموزان بر سطوح اول (میانگین> )29و دوم واژگان پربسامد

مادری ،از شرکتکنندگان خواسته شد تا بیان کنند که چند ساعت

انگلیسی (میانگین> )26است .دانش این زبانآموزان در سطح

در هفته در خارج از دانشگاه با محتوای انگلیسی سروکار دارند.

سوم واژگان نیز خوب محسوب میشود (میانگین> .)21میانگین

سواالت راجع بهمدت زمان هفتگی خواندن محتوای انگلیسی از

نمرة کل شرکتکنندگان ،که در واقع نمرة دانشواژگان آنها از

قبیل کتاب ،مجله ،و وبسایتها ،مدت زمان هفتگی گوشدادن به

 5000واژه پربسامد است 112 ،از  150بود.

محتوای انگلیسی ،از قبیل آهنگ ،پادکست ،و فایلهای شنیداری،

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،و  %95فاصله اطمینان نمرات دانش واژگان

و مدت زمان هفتگی تماشای محتوای صوتیتصویری انگلیسی

95% Confidence
Interval
Lower Upper
29.52 29.83
25.73 26.93
20.64 22.47
18.37 20.49
13.85 16.41

Std.
Deviation
Statistic
.849
3.252
4.808
5.460
6.648

سازههای زیرین مربوط بود ،برای سنجش پایایی پرسشنامه از

108.58 115.58

18.302

از قبیل فیلم ،سریال ،و ویدیوهای اینترنتی و همچنین میزان
استفاده و یا عدم استفاده از زیرنویس فارسی یا انگلیسی بود .از
آنجایی که سوالها بهحافظه افراد از فعالیتهای هفتگیشان و نه

از  0.78تا  0.86متغیر بود ،که نشان میدهد همة آنها سطحی
باالتر از مقدار قابل قبول داشتهاند .شرکتکنندگان ابتدا بهآزمون
سطوح واژگان و سپس بهپرسشنامه پاسخ دادند.

.3-3

تجزیه و تحلیل دادهها

برای آنالیز دادهها از آمار توصیفی برای بررسی عملکرد

Statistic Statistic
88
29.69
88
26.35
88
21.60
88
19.50
88
15.18
112.25

88
88

آزمون-بازآزمون استفاده شد ،بهاین صورت که پرسشنامه دو بار
با فاصلة دوهفته بهگروه آزمایشی داده شد .کرونباخ آلفای آیتمها

Mean

N

.2-4

L1
L2
L3
L4
L5
Vocab
Knowledge
Valid N
)(listwise

میزان و نوع تماس خارج از کالس با

محتوای انگلیسی
بررسی پاسخ شرکتکنندگان بهپرسشهای پرسشنامه،
عادتهای هفتگی را آنان درتماس با محتوای انگلیسی
مشخص کرد .شرکتکنندگان گزارش کردند که میانگین
تماشای محتوای انگلیسی آنها در هفته  7.8ساعت است .این
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میزان برای گوش دادن بهمحتوای انگلیسی  5.4ساعت و برای

نکته .تماشا بدون زیرنویس =WWOS؛ تماشا با زیرنویس =WWS؛

خواندن متون انگلیسی  3.2ساعت بود .در نتیجه معلوم شد

تماشا با زیرنویس فارسی =WWPS؛ تماشا با زیرنویس انگلیسی

که شرکتکنندگان بیشترین تماسشان با زبان انگلیسی از

=WWES

طریق تماشا کردن فیلم و سریال و ویدیوهای اینترنتی اتفاق

.3-4

میافتد (به جدول  2رجوع شود) .استفاده از زیرنویس  ،بدون

خارج از کالس با محتوای انگلیسی

توجه بهفارسی یا انگلیسی بودن ،در مقایسه با عدم استفاده از
زیرنویس محبوبیت بیشتری داشته است .در واقع متوسط

رابطه دانش واژگان و میزان و نوع تماس

برای سنجش رابطه دانش واژگان زبانآموزان و میزان
تماس آنها با محتوای خوانداری ،شنیداری ،و صوتی-

زمان گزارش شده مشاهده با زیرنویس هر هفته  4.9ساعت

تصویری انگلیسی ،همبستگی پیرسون بهکار گرفته شد .نتایج

است  ،در حالی که میانگین زمان برای مشاهده بدون

بهدستآمده نشان داد که گوشدادن یا تماشای محتوای

زیرنویس هر هفته  3ساعت نقل شده است .حتی وقتی که

انگلیسی با دانش واژگان زبانآموزان رابطهای با ضریب

مشاهده با زیرنویس از نظر استفاده از زیرنویس فارسی یا

همبستگی  )p >0.05( 0.22درپی داشت .این درحالیست

انگلیسی بهصورت جداگانه در نظر گرفته شود  ،مشاهده با

که رابطه معناداری برای خواندن مطالب انگلیسی یافت نشد.

زیرنویس انگلیسی در رتبه اول قرار میگیرد .شرکتکنندگان

همچنین روابط معنادار مثبتی برای گوشدادن و تماشاکردن با

با اختصاص میانگین  3ساعت در هفته برای تماشای محتوای

ضریب همبستگی  ،)p >0.01( 0.42و تماشا کردن و خواندن

صوتیتصویری با استفاده از زیرنویس انگلیسی و با اختصاص

با ضریب همبستگی  )p >0.01( 0.42یافت شد .این نتایج

میانگین کمی کمتر از  3ساعت در هفته برای انجام این کار

در جدول  4قابل مشاهدهاند.

بدون زیرنویس ،این دو نوع تماشا کردن را بهتماشای محتوای

جدول  .4همبستگی بین دانش واژگان زبانآموزان و میزان تماس آنها با

صوتیتصویری با زیرنویس فارسی ( 2ساعت در هفته)

محتوای خواندنی ،شنیداری ،و صوتیتصویری انگلیسی

ترجیح میدهند (بهجدول  3رجوع شود).
جدول  .2میزان تماس هفتگی با محتوای خوانداری ،شنیداری ،و صوتی-

*.219

*.220

.185

.040

.039

.085

88

88

88

88

**.426

.201

1

.185

.000

.060

88

88

**.425

1

3.1932 3.04037 1.609 .257 2.586 .508

88

Reading

5.4091 9.30688 6.242 .257 48.122 .508

88

Listening

7.8239 6.21642 1.008 .257 .120 .508

88

Watching

88

Valid N
)(listwise

1

جدول  .3میزان تماشای هفتگی محتوای انگلیسی با استفاده یا عدم استفاده

88

از زیرنویس فارسی یا انگلیسی

1

.085
88

88

.201

*.220

.060

.039

88

88

88

88

**.425

**.426

*.219

.000

.000

.040

88

88

88

.000

Pearson
Correlation
Vocab
Sig. (2Knowledge
)tailed
N
Pearson
Correlation
Reading
Sig. (2)tailed
N
Pearson
Correlation
Listening Sig. (2)tailed
N
Pearson
Correlation
Watching Sig. (2)tailed
N

همچنین بررسی رابطه بین دانش واژگان عمومی زبان-

Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
(Hours) Deviation
Std.
Std.
Statistic Statistic Statistic Statistic
Statistic
Error
Error
N

آموزان و نوع زیرنویس مورد استفادة آنها برای مشاهده
محتوای صوتیتصویری انگلیسی جالب توجه بود .مشخص

2.9602 3.75716 1.549 .257 1.660 .508

88

WWOS

شد که بین دانش واژگان زبانآموزان و تماشای محتوای

4.9318 4.24209 1.257 .257 1.200 .508

88

WWS

صوتیتصویری بدون زیرنویس رابطه معناداری با ضریب

1.9545 2.77057 2.188 .257 5.421 .508

88

WWPS

همبستگی  )p >0/01( 0.31وجود دارد .این بدان معناست

2.9773 2.92031 1.534 .257 2.471 .508

88

WWES

88

Valid N
)(listwise
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که زبان آموزانی که از هیچگونه زیرنویسی استفاده نمیکنند،
عموماً دایرة واژگان غنیتری دارند .همچنین ،بین تماشای
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تصویری انگلیسی
Mean
Std.
N
Skewness
Kurtosis
(Hours) Deviation
Std.
Std.
Statistic Statistic Statistic Statistic
Statistic
Error
Error

Vocab
ReadingListeningWatching
Knowledge

محتوای صوتیتصویری با زیرنویس انگلیسی و دانش واژگان

بیشتر از سایرین زمان خود را صرف محتوای خوانداری،

زبانآموزان نیز همبستگی معناداری با ضریب >0/05( 0.22

شنیداری ،و صوتیتصویری انگلیسی میکنند.

 )pیافت شد .اگرچه همبستگی بین تماشای محتوای صوتی-

نتایج این پژوهش تأثیر مفید تماشای تلویزیون بر

تصویری دارای زیرنویس فارسی با اندازه واژگان زبانآموزان

افزایش دانش واژگان که در پژوهشهای پیشین نشان داده

دارای رابطه معناداری نبود ،منفی بودن همبستگی بهدست

شده را تأیید میکند (پیترز2018 ،؛ دیوایلد و همکاران،

آمدهف شایان توجه بود .نتایج در جدول  5قابل مشاهدهاند.

2020؛ سوکت و کوسیک2015 ،؛ کوپنز )2010 ،و شاهدی

جدول  .5همبستگی بین دانش واژگان و میزان استفاده و عدم استفاده از

ست در راستای مطالعة وب ( )2015که اظهار کرده تماشای

زیرنویس فارسی و انگلیسی

گسترده فیلم و برنامههای تلویزیونی انگلیسی میتواند منجر

PVK WWOS WWS WWPSWWES
Pearson
*1 .312** .048 -.161 .222
Correlation
)Sig. (2-tailed
.003 .659 .135 .038
N
88
88
88
88
88
Pearson
**
.312
1
**.205 -.002 .300
Correlation
Sig. (2-tailed) .003
.056 .982 .005
N
88
88
88
88
88
Pearson
**
.048 .205
**1 .729 .761
Correlation
Sig. (2-tailed) .659 .056
.000 .000
N
88
88
88
88
88
Pearson
-.161 -.002 .729** 1
.111
Correlation
Sig. (2-tailed) .135 .982 .000
.305
N
88
88
88
88
88
Pearson
.222* .300** .761** .111
1
Correlation
Sig. (2-tailed) .038 .005 .000 .305
N
88
88
88
88
88

بهافزایش قابل مالحظهای در دانش واژگان شود .پژوهشهای
PVK

با دیدن حتی یک قسمت از یک برنامه تلویزیونی نیز رخ
WWOS

میدهد (اهرابی فخر ،برزآبادی فراهانی ،خمیجانی فراهانی،
زیر چاپ؛ فنگ و وب2019 ،؛ پویمیژه و پیترز2019 ،؛ پیترز،

WWS

 .)2019از این رو اثر یافتشده در مورد رابطه مثبت تماشا
کردن محتوای انگلیسی با دانش واژگان منطبق بر انتظارات
بود.

WWPS

افزون بر این ،ارتباط یافتشده برای گوش دادن به
محتوای انگلیسی با دانش واژگان با دادههای قبلی که توسط

WWES

نکته .تماشا بدون زیرنویس =WWOS؛ تماشا با زیرنویس =WWS؛
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مداخلهای پیشین نیز نشاندادهاند که یادگیری اتفاقی واژهها،

تماشا با زیرنویس فارسی =WWPS؛ تماشا با زیرنویس انگلیسی
=WWES

 .5بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر میزان تماس خارج از کالس زبان-

آزمایش از امکان یادگیری واژهها از طریق شنیدن گفتهاند
(براون ،وارینگ ،و دونکائوبوا2008 ،؛ ون زیلند و اشمیت،
 )2013همراستا بود .همچنین لیندگرن و مونوز ( )2013از
رابطه مثبت گوشدادن خارج از کالس بهمحتوای انگلیسی و
درک مطلب و مهارت شنیداری زبان آموزان گفته بود .با این
حال ،این نتایج با یافتههای پیترز ( )2018و گنزالز-فرناندز و
اشمیت ( )2015که رابطهای بین دانش واژگان و گوشکردن

آموزان ایرانی با محتوای خواندنی ،شنیداری ،و صوتی-

بهموسیقی نیافتند ،تفاوت داشت .شاید بتوان این عدم تطبیق

تصویری و همچنین عادات آنها در استفاده یا عدم استفاده

را بهاین صورت توضیح داد که که در پژوهشهای یاد شده

از زیرنویس بهوسیله پرسشنامه بهدست آمد .افزون بر این ،از

صرفا گوشدادن بهموسیقی مورد بررسی قرار گرفته بود در

نسخه بهروز شدة آزمون سطوح واژگان وب و همکاران

حالی که پژوهش حاضر گوش دادن بههر نوع محتوای

( )2017استفاده شد تا دانش واژگان شرکتکنندگان سنجیده

انگلیسی بهخصوص پادکستها و فایلهای شنیداری را نیز

و رابطه آن با میزان تماس زبانآموزان با انواع محتوای

لحاظ کرده است .کارگزاری و زرینکمر ()2014

انگلیسی بررسی شود .طبق نتایج بهدست آمده ،دانش واژگان

) (Kargozari & Zarinkamar, 2014نیز از تاثیر گوش

زبانآموزان با تماشاکردن و گوشکردن بهمحتوای انگلیسی

دادن بهپادکست بر گسترش واژگان گفتهاند.

همبستگی معناداری داشت ،درحالیکه برای خواندن متون

نکتة تعجبآور این بود که هیچ رابطة معناداری بین

انگلیسی ،همبستگی معناداری یافت نشد .افزون بر این ،از

خواندن متون انگلیسی و دانش واژگان دیده نشد ،که این

روابط مثبت بین انواع تماس خارج از کالس با محتوای

نتیجه بر خالف نتایج بهدستآمده از پژوهشهای گذشته

انگلیسی مشخص شد که بعضی زبانآموزان بهصورت کلی،

است (اشمیت و ردوود2011 ،؛ پلیسر-سانچز و اشمیت،
492

2010؛ پیترز2018 ،؛ گنزالز-فرناندز و اشمیت2015 ،؛) با این

از زیرنویس فارسی روی آورند .همچنین نتایج ما ممکن است

وجود ،باید تأکید کرد که فقط شمار کمی از شرکتکنندگان

فقط نشاندهندة این موضوع باشد که احتمال اینکه زبان-

این پژوهش ،گزارش دادند که بهطور منظم کتاب و متون

آموزانی با مهارت واژگان باالتر رسانههای انگلیسی را بدون

دیگر میخوانند .همچنین میتوان بهلوفر و راونهورست-

زیرنویس و یا با زیرنویس انگلیسی مشاهده و درک کنند

کالووسکی ( )2010رجوع کرد که نشاندادهاند که برای درک

بیشتر است ،موضوعی که در پژوهشهای پیشین بهآن

 95درصدی از واژگان متون اصیل انگلیسی ،که یادگیری

پرداخته نشده است.

اتفاقی سایر واژگان را تسهیل میکند ،بهدانش  4000تا 5000

دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای ما مطابق با

کلمهای نیاز است ،درحالی که شرکتکنندگان این پژوهش

پژوهشهای پیترز( )2018و پویمژ و پیترز ( )2019بود و به

در آزمون واژگان نشاندادند که دانش خوبی از سطوح 4000

این نتیجهگیری منجر شد که زبانآموزان ایرانی هم مانند زبان

و  5000کلمهای زبان انگلیسی نداشتند .این در حالی است

آموزان بلژیکی ،خارج از کالس و بهصورت گسترده درتماس

که برای درک متون شفاهی در قالب شنیداری یا صوتی-

با محتوای صوتیتصویری و پس از آن محتوای شنیداریند و

تصویری حدود  3000خانواده واژگانی میتواند کافی باشد (

این کارها را بیشتر از خواندن انجام میدهند .در واقع این

ون زیلند و اشمیت2013 ،؛ وب و راجرز .)2009 ،شاید همین

تمایل زبانآموزان امروزی همراستا با نظریه شناختی یادگیری

موضوع رابطه بیشتر دانش واژگان شرکتکنندگان با تماشا

چندرسانهای است (مایر )2009 ،که یادگیری از طریق تماس

کردن و گوشدادن را توجیح کند.

همزمان شنیداری و تصویری را ارجح میداند .نتایج مربوط

صوتیتصویری را بدون زیرنویس تماشا میکنند ،بیشترین

محتوای صوتیتصویری انگلیسی دال بر این است که تمایل

دایرة واژگان را داشتند .همچنین استفاده از زیرنویس انگلیسی

زبانآموزان بهارتباط با رسانههای صوتیتصویری باعث شده

با دانش واژگان همبستگی مثبت داشت ،اما رابطه معناداری

که این نوع محتوا بتواند " روش موثری برای یادگیری

برای استفاده از زیرنویس فارسی یافت نشد .دادههای به-

واژگان" باشد (وب و راجرز ،2009 ،ص ،)365.همانطور که

دستآمده دربارة تماشای بدون زیرنویس با نتایج پژوهش

مشخص شد زبانآموزانی که بهصورت گستردهتری در تماس

پیترز ( )2018مطابقت دارند .پیترز ( )2018در پژوهش خود

با رسانههای انگلیسیاند ،دایرة واژگان نسبتاً بزرگتری داشته

گزارش میکند که همبستگی معنادار مثبتی بین دانش واژگان

و این عادت ممکن است بهافزایش دانش واژگان آنان کمک

و تماشای فیلم و برنامههای تلویزیونی بدون زیرنویس وجود

کند .در نتیجه ،در حالیکه بهطور سنتی بسیاری از برنامه-

دارد ،درحالیکه این همبستگی در بارة تماشای فیلم و برنامه

ریزیهای درسی برای افزایش یادگیری واژگان از خواندن

های تلویزیونی با زیرنویس گزارش نشده است .مانند

گسترده استفاده میکنند (فنگ و وب ،)2019 ،یافتههای ما

پژوهش پیترز ( ،)2018در پژوهش حاظر نیز استفاده از

حاکی از آن است که باید بیشتر از محبوبیت رسانههای

زیرنویس ،بدون تمایز بین زبان آن ،دارای اثری مثبت نبود.

صوتیتصویری و پتانسیل آنها برای یادگیری واژگان در

جالب است که در این پژوهش ،استفاده از زیرنویس زبان

برنامههای آموزش زبان استفاده شود .مدرسان نیز باید بیشتر

اول ،با وجود معنادار نبودن ،دارای رابطه منفی با دانش واژگان

بر تماس با محتوای انگلیسی خارج از کالس تاکید کنند ،و

بود .شاید پیترز ( )2018نیز اگر بین زیرنویس زیان اول و

غیر از عمل بهتوصیه پژوهایشهای پیشین برای ترغیب زبان-

زیرنویس زبان هدف ،تمایز قائل میشد ،موفق بهمشاهده اثر

آموزان بهخواندن متون مختلف ( برای مثال کیوانپناه و

مثبتی برای زیرنویس زبان هدف میشد .با این وجود نمی

پروین ،)1398 ،تمایل آنها بهتماشا کردن و گوش دادن به

توان نتیجه گرفت که تماشای محتوای زبان هدف با زیرنویس

محتوای انگلیسی را نیز تشویق و هدایت کنند .این نوع

زبان اول تأثیر مثبتی بر یادگیری واژگان ندارد ،زیرا ممکن

فعالیتها مخصوصا در جامعهای که در آن انگلیسی زبانی

است که زبانآموزان ضعیفتر که توانایی درک فیلم و سریال

خارجی است و در ارتباطات اجتماعی مورد استفاده قرار

بدون زیرنویس یا با زیرنویس انگلیسی را ندارند ،بهاستفاده

نمیگیرد میتواند راهگشای زبانآموزان باشد.
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بنابر دادههای بهدستآمده ،زبانآموزانی که محتوای

بههمبستگی بین دانش عمومی زبانآموزان و تماس آنها با

پژوهشهای آینده میتوانند تاریخچه تماس شرکتکنندگان

در پایان نیز بایستة یادآوری است که جامعه آماری این

با محتوی انگلیسی را نیز برای درک بهتر عوامل موثر در دانش

پژوهش صرفا دانشجویان سال اول کارشناسی زبان انگلیسی

.فعلی آنها درنظر بگیرند

 به.بودهاند و نتایج نمیتواند بهتمام زبانآموزان تعمیم یابد
 دادهها فقط مربوط بهتماس فعلی،عالوه مانند مطالعات پیشین
 در حالی که،شرکتکنندگان با محتوی انگلیسی بودند
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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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van Zeeland, H., & Schmitt, N. (2013). Incidental
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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 …
hours

with Persian subtitles?

hours

with English subtitles?

hours
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without subtitles?
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