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  چکیده  

 آموزان انزب  یداريدرك شن ییو بهبود توانا یزشانگ توسعهدر   غیردرسیو مواد   منابع یرتاث یبررس یق،تحق یناز ا هدف
به   درس، کالس در واقعی زندگی هاي موقعیت تجربه و شنیداري غیردرسی مواد از استفاده  حاضر، تحقیق ید. تاکاست

 یداريِآزمون درك مهارت شن یشن و پپس آزمو نمرات،  tبر اساس آزمون  یقتحق ینا دراست.   یروش ارتباط یکعنوان 
IELTS   يبه سبب اجرا که متشکل از چهل زبان آموز مورد مطالعه يجامعه آمار ,ین. عالوه بر ااند شده مقایسهبا هم 
هم  لییتحص انگیزة مقیاسکه  را انگیزش ي هنام پرسش شدند, تجربی و گواه تقسیم گروه دو به سطح تعیین آزمون

با  لیسی،انگ زبان یادگیري برايآموزان،  زبان یزشانگ یزانم یابیارز برايپرسش نامه  ینکردند. ا یلتکم شود، یم یدهنام
داده ها با استفاده از  رود. یشوند، به کار م یکه خارج از کالس درس استفاده م یداري،شن یردرسیاستفاده از مواد غ

از مواد آموزشی غیر درسی بر میزان انگیزه و همینطور توانایی  نتایج دال بر اثر بخشی استفادهآزمون هاي تی تحلیل شد. 
را  يشنیدار غیردرسی مواد بکارگیري که است یراخ هاي یافتهبر  ییديتا مطالعه، این نتایج همچنین شنیداري بود. 

   .دانند یم یزشو توسعه انگ یداريبهبود مهارت درك شن يبرا یدمف روشی
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 ABSTRACT 
This research was an attempt to examine empirically whether therewas a meaningful relationship 
between the use of oral authentic materials and EFL learners` motivation and also determine the 
subsequent effects of them on the communicative competence of learners. Specifically, the purpose 
of this study was to examine the impact of authentic listening materials on development of motivation 
and enhancement of listening comprehension ability of forty male and femaleale learners at 
institutional level. It basically focused on exposing language learners to authentic materials and real 
life situations in language classroom as part of the communicative approach. The results of listening 
comprehension post- test were compared with those of the pre- test scores using a t- test. The 
participants of this study also completed a questionnaire so that we could evaluate the degree of their 
motivation to learn English using the application of oral authentic materials and real life language 
which is used outside the classroom. The results of this study pointed to the effectiveness of using 
authentic materials; therefore corroborating previous findings in application of authentic listening 
materials as a useful technique to improve learners' listening comprehension skill and development of 
motivation. 
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 مقدمه .1
 ین. اکند می ایفا روزمره زندگی در مهمی نقش شنیداری مهارت

 هایمهارت همچون ،زبانی های مهارت دیگر تواند می مهارت

 مهارت بهبودرا توسعه دهد.  نوشتاریخواندن و  ،گفتاری

 را هم یزبان های مهارت دیگرتواند  یم درس کالس در ،شنیداری

 دانش و  یداری،مهارت شن یلۀانش آموزان  به وسدبخشد.  توسعه

 چگونه خواندن و نوشتن را آورند و یاطالعات الزم را به دست م

 یبار به کلمات گوش م ینکه چند یهنگام آموزند. آن ها یم

ه همچنانک دهند. یصرا تشخ لغات صحیح تلفظتوانند  یم دهند، 

 رونب ۀبه گفت بر سخن گفتن تقدم دارد.  یدندر کودکان هم شن

Brown)) [1] و زبان  یادگیری سهولت در هم ،شنیداری مهارت

مهارت  این .کند یم یفاا مهمی نقشآن  یریفراگ یندفرا درهم 

 زبان اب ارتباط و تماس اولین یادگیرندگان، کهاست  کانالیهمچون 

 و پسوال ین)کرت .کنند می ایجاد ،آن  طی در را مقصد فرهنگ و

Curtain & Pesola به استناد تاناجارو Thanajaro,) [2,3] در .

 زبان یادگیری و آموزش فرایند در شنیداری مهارت ،یراخ یسالها

 ،نآموزش زبا یروش ها تاکید ،امروزه. است یافته الویت انگلیسی

درک  یی. توانانیست و نوشتار،  یشگو ،یدیتول یتنها بر مهارت ها

 یمعن دیشنوندگان با یراز ،است یچیدهپ یاربس یفرایند  یداری،شن

. یابنددر ،یندهگو توسط  شده دادهاز اطالعات  ،را سخن و مفهوم

به عنوان زبان  را ، انگلیسی زبان افرادی که، [4] قادرپناهینظر  به

 مواجه  یادیمشکالت ز با  یدنشن هنگام یرند،گ یم یاد یخارج

ن ها آ نباشد، یعاگر عناصر لحن و فشار تلفظ سر یحت، شوند یم

. به نظر کنند یم یاحساس ناتوان ها آهنگ یا مکالمات، درک در

 شپرداز و است ای پیچیده فرایند دوم، زبان شنیدن  ی،قادر پناه

ه عنوان ب را  انگلیسی زبانکه  کسانی یبرا ،گفتاری زبان اطالعات

زبان آموزان  ین،. بنابرااست دشوار ،یگیرندم یاد یزبان خارج

 یققد یدنشن یها را برا آنتا باشند  یم یو غن یمنابع قو یازمندن

 کمک مواد غیردرسی، شنیداری مواد. کند تشویقها  یامو درک پ

رائه ا محیطی و بصری های ویژگی یادگیرندگان به که اند یموزشآ

توانند به  یم ،یردرسیمواد غ یها یژگیو ینا .دهند یم

 اریشنید درک دررا  قصانن هر گونه  تا کمک کنند یادگیرندگان

 .کنند جبران

 زبان معرض در گرفتن قرار ،[5] (Tam)تم و بحرانینظر  به

 درک   یی  توانا یتتواند به تقو یم ،خارج از کالس انگلیسی

باورند که با توسعه  ینزبان آموزان کمک کند. آنها بر ا یداریشن

ماهواره،  ینترنت،ا مانند یداریشن – یدارید یها یفناور یعسر

 یشفزاا یسیزبان انگل یادگیری به یازن یرهو غ یاجتماع یشبکه ها

 است.  یافته

و ارتباطات  یآموزش ینددر فرا ینقش مهم یداریشن مهارت

 یخارج یزبان یسیانگل زبان ایرانآنجا که  در  ازروزمره دارد. 

 یبرا ،یسیزبان انگل زبان آموزاناز  یاریبس ،شود یمحسوب م

بانان ز انگلیسیمالقات  یبرا یفرصت ،خود یداریبهبود مهارت شن

ان که زبان آموز است آن نشانگر یقتحق ین. اندارنددر داخل کشور 

 ینبنابرا .شوند می مشکل دچار حتما یداریشن درکدر  یرانیا

 زبان شنیداری مهارت بهبودجهت   هاییحل  راه یدمعلمان با

 & Little, Devitt) سینگلتون و دویت، لیتل،. کنند پیدا آموزان

Singleton) [6]، زهیانگ یردرسی،معتقدند که استفاده از مواد غ هم 

 هبدهد.  یم یشافزا یسیزبان انگل یادگیری یزبان آموزان را برا

مواد  با  یسهدر مقا ،آموزان زباندر نظر   یردرسیغ موادها  آننظر 

 لبجاو  ترشده اند، لذت بخش  یدآموزش تول برایکه تنها  یدرس

 به یدبا ،شنیداری غیردرسی مواد کاربرد ،رو این ازهستند.  تر

در   یادگیرندگان یداریدر توسعه مهارت شن یمهم یارعنوان مع

 .گیرد قرار یتوجه و بررس زبان، مورد  یادگیری یندفرا بهبود

 یاآ کهپرسش است  ینپاسخ ا یافتن  یق،تحق یناز انجام ا هدف

واند ت یم در سطوح متوسط، غیردرسی شنیداری مواد کارگیری هب

عه مطال ین. ایرخ یادهد  گسترشرا  یادگیرندگان یزشانگ یزانم

زبان آموزان  یداریدرک شن ییمواد را برتوانا ینا تأثیر ینهمچن

در  سییزبان انگل یکالس ها یشترسفانه در بتأکند. م یم یبررس

 یکهدرحال ،است شدهتوجه  کمتر یداریمهارت شن به یران،ا

روش  یکه عنوان ب ،یرآموزشیغ یداریاستفاده از مواد شن

 . است یدزبان آموزان مف یبرا یادگیری

ر د یداریشن یردرسیمواد غ یریبکارگ ضرورتبر  یادیز محققان

 مواد معرض در محققان ینکرده اند.  به نظر ا اشارهکالس، 

کند تا  یفراهم م هایی فرصت آموزان، دانش دادن قرار غیردرسی

 ،دشون می استفاده زندگی روزمرهکه در  انگلیسی متون با آنها

 بانز یادگیری به آموزان زبان ترتیب بدین .شوند آشنا بیشتر

 ،ییردرسغ استفاده از مواد ینهمچن .شوند می عالقمند انگلیسی

 گانیادگیرند بین در شنیداری درک توانایی افزایش به تواند می

 یگرد منجر شود.  ،یزبان خارج یکبه عنوان  ،انگلیسی زبان

و  یاجتماع یمهارت ها بهبود یردرسیاز مواد غ استفاده ضرورت

 .است  یادگیرندگاناعتماد به نفس 
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 پیشینه تحقیق 1.–2

 غیردرسی مواد تعریف .1-2-1

 یمواد درس ؛میگیرد انجام ینوع مواد آموزش دو یلهوس به آموزش

 یاطالق م یاز مواد آموزش یبه انواع ی. مواد درسیردرسیغ و مواد

مواد "در خصوصشوند، اما  یم یهشود که به منظور آموزش ته

مواد به صورت  ینا ین؛ بنابرااختالف نظر وجود دارد "یردرسیغ

 شود.  یم یفتعر یمختلف یها

شامل هر نوع  یردرسیمواد غ» :یگویدم [7, p. 64] (Hitler) هیتلر

 زبانان ییسانگل استفاده یبرا راآن  زبانان یسیانگل است که یمتن

 یردرسیمواد غ [8, p. 5]( Tomlinson) تاملینسون. «نوشته باشند

 آموزش زبان نوشته یبرا که یمتن » :کند می تعریف اینچنینرا 

 یمصاحبه  یکشود. روزنامه، شعر، آهنگ، قصه،  یگفته نم یا

در  «باشند. یم یردرسیاز متون غ ییهمه مثال ها یزیونیتلو

انتقال اطالعات  یو بکر برا یردرسیمواد غ وی نظر به  یقت،حق

 شوند. یم یطراح

مواد  ،[9] (Bacon& Finneman) فینمن و بیکنگفته  به

اف اهد برایآنها را  زبانان  انگلیسیکه  هستند یمواد ی،سیردرغ

 متن گونه هر [10] (Taylor) تیلر. کنند می یهته یرآموزشیغ

 ود،ش نمی تهیه زبان آموزش یبرا را که یمتن خصوصا  ،انگلیسی

، مواد [11] (Gilmore) گیلمور. نامد می یداریشن یمواد آموزش

 و نویسندگان یواقع پیام  که داند  یم موادی را  یرآموزشیغ

 یقتوانند از طر یمواد م ین. ادهد می انتقال را واقعی گویندگان

ار اخب یلم،مختلف مثل کارتون، ف یداریشن – یدارید یبرنامه ها

 باشند. در دسترس  یرهو غ

به  ،یداریشن یردرسیکه مواد غ بر آنند  Tam)) [5] تم و بحرانی

دهد که زبان مورد استفاده در  یرا م فرصت ینزبان آموزان ا

 درسییراستفاده از مواد غ یگرد یدهرا تجربه کنند. فا زندگی روزمره

(  Seguni) یبه استناد سگون Gilsan),) یلساندر کالس از نظر گ

[12, p. 43] دانش آموزان اطالعات » ،شود  یموجب م که است این

ود خ یادگیریمسئول  ،کنندپردازش  یدار یمعن یرا به صورت ها

 یم روش این حقیقت در «شوند.ب یمستقل زبان آموزانو  باشند

ر د یزبان واقع تجربهزبان آموزان جهت  برای را هایی فرصت تواند

قرار دادن  زبان آموزان در معرض مواد  .کند فراهمکالس درس 

 برقراری برایراه  ینآنها از ا یرااست. ز یضرور یو واقع یردرسیغ

 .شوندیآماده م واقعی زندگی در ارتباط

 

 شنیداری درک توانایی و غیردرسی مواد 1-2-2.

 مهمی نقشآموزش  یندارتباطات روزمره و فرا در یدنشن مهارت

 می بهبود را ها مهارت دیگر شنیدن، درک توانایی توسعه. دارد

 یم گوشکودکان قبل از  سخن گفتن، ابتدا   همچنانکه ،بخشد

 است معتقد [p. 146 ,4] پناهی قادر. حرف می زنند سپس و کنند

از  ،زبانی یمهارت ها یگرد نسبت به ،یدنشن مهارت چون» که

آن را سخت  یادگیری یژگیو ینبرخوردار است، ا یصراحت کمتر

 زبان کردن درگیر [13] (Otte) نظر اوته بههمچنین  «کند. یتر م

 یداری ونشدرک  توانایی بهبود ، موجبغیردرسی مواد با آموزان

 مواد از استفاده ،رو این از. شودمی آنها انگیزۀ افزایش همچنین

 فهد این به رسیدن راه بهترین زبان، کالس در غیردرسی و بکر

 غیردرسی مواد انتخاب به بیشتری توجه باید معلمان و  است

 .باشند داشته مناسب

 ییبهبود توانا برای یروش ،شنیداری غیردرسی مواد استفاده از

 یرتاث مورد در  یادی. مطالعات زاستزبان آموزان  یداریدرک شن

 هشد انجام آموزان زبان شنیداری درک تواناییبر   یردرسیمواد غ

 ریبکارگی مثبت تاثیرات ،حاکی از تجربی مطالعات برخی. است

 از جمله، .می باشد زبان آموزان  برروی شنیداری غیردرسی مواد

در  واقعی زبان کاربرد که است باور براین، [14] (Brain) ینبر

 یداده ها با تادهد  یرا م ییتوانا ینا زبان آموزانیبه  ،کالس زبان

 تماسگذارد،  یم یرثأتکه بر ارتباط آن ها در زبان مقصد  ی،ورود

 .باشند داشته ،یا واسطه بی و مستقیم

مواد، مهارت  ینکه ا استبر این عقیده  نیز [15] (Harmer) هارمر

 نآل اعتقاد. تقویت می کندو خواندن دانش آموزان را  یدنشن یها

است  ینا بر [16] (Baird) استناد برد به ،.Allen et al)) همراهان و

 ،یردرسیدر درک متون غ ،آموزان دانش راهبردهایتوسعه » که

 «.شود یزبان دوم منجر م یادگیریدر  ،یبه توسعه مهارت نوشتار

 غیردرسی متون از استفاده تاثیر هم [11] (Gilmore) گیلمور

 ت. اس کرده  مطالعه ،یتوان ارتباط یتوسعه  یبررو  ،را شنیداری

ه ارائ یبرا   ،را یداریشن یردرسیمواد غ توان یم ،یبترت ینبد

زبان  یادگیری یبرنامه ها در و از آن  قابل درک بکار برد یورود

 .کرد استفاده

 

 یزهو انگ یداریشن یردرسیمواد غ .1-2-3

. تاس شده بررسیبارها   ،یادگیریمهم در  یعاملبه عنوان  انگیزه

 ارتقا، و پیشرفت در مهمی نقش انگیزش زبان، یادگیری فرایند در

بر این باورند که  [17]مرزبان و دواجی  ؛کند می ایفا آن یادگیری

 به کهچنانانگیزه به تمایل برای یادگیری یک زبان  منجر میشود. 

ول مسئ و مستقلتواند  یم ،انگیزه با زبان آموز،  [18]  یصالح نظر

ولفان و م پژوهشگران از بسیاری ین،بر ا عالوهباشد. . خود  یادگیری

 یتر از متون درس جذابترو  تر جالب غیردرسی متوندارند  باور

 یدر کالس ها موزانآزبان  یزشانگ روی برمتون   ینو ا هستند
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 کاکیپ اساس است که ینبر ا .دارند یمثبت تاثیرات یزبان خارج

(Peacock) [19, p. 144]  به  یردرسیمتون غ»که بیان میدارد

 ذاتا جالب تر آموزش، یبرا آنها یراز ،دهد یم یزهانگ یادگیرندگان

ارزش  یشترینب «باشند. می یو ساختگ یتر از متون درس جذابترو 

 یادگیری انگیزه ها آن که است این در یداریشن یردرسیمتون غ

 میموجب حفظ این انگیزه نیز  و هکرد تحریک را آموزان دانش

 شوند.

 غیردرسی متون بخشی انگیزه قدرت برای محققان از بسیاری

-20]( Kilickaya) کیلیکایا و( McNeil) نیلمک . آورند می دالیلی

 یراه ،غیردرسی مواد و متون از استفاده که ندا هداد نشان [21

 دکنن می ادعا آنهازبان.  یادگیریدر  یزشانگ یشافزا یبرا است

 توانند یم زبان آموزان  ،درسی غیر شنیداری متون طریق از که

 از خارج واقعی دنیایو   کنند، تجسم یواقع یایخود را در دن

 قرار گرفتن در معرض ،ترتیب ینبد  . کنند تجربه را درس کالس

 ار دانش آموزان یزهتواند انگ یزبان م یدر کالس ها ،یمتون واقع

ر ب عالوه. گردد آنانبه نفس  اعتماد یتموجب تقو دهد و  یشافزا

 یاجتماع یمهارت ها یبرخ یتوسعه  به یادگیریروش  این ینها،ا

 آنها کمک خواهد کرد. 

 در ،یردرسیه مواد غک است آن بیانگر  یمطالعات تجرب برخی

 و یازهامتون به ن ینا یراز است،  یددار مف یمعن یادگیری یجادا

 موجب و هستندمربوط  یادگیرندگان یواقع یزندگ یخواسته ها

 سییزبان انگل یادگیری یبه ادامه  به طور مستقل، آنها  شوندمی

 .شوند می عالقمند یردرسیمتون غ یقاز طر

 

 آنها انتخاب و شنیداری غیردرسی مواد .1-2-4

 ،است یبراساس اهداف رفتار یکالس یها یتاز فعال بسیاری

نند ک یدرا تول یمعلمان انتظار دارند دانش آموزان محصول ینبنابرا

 چه هک اندنگران  یشه. معلمان همینندتوانند بشنوند و بب یکه م

 تا کنند استفاده چیزی چه از و دهند انجام کالس در فعالیتی

ر ت مفیددانش آموزان جالب تر و  یبرا را زبان یادگیری یندآفر

الس ک یمناسب برا یها یتانتخاب متون و فعال ،ینسازند. بنابرا

به  ییسزبان انگل زبان آموزان. است ییشترتوجه ب یازمندن ،زبان

 یاد زبان انگلیسی کشورهای در را انگلیسی دوم، زبانعنوان 

هم در  ،را مقصد زبانزبان آموزان  ،ها محیط این در. میگیرند

کشورها، زبان آموزان  ین. در اگیرندمی یادجامعه و هم در مدرسه 

 سییزبان انگل در معرض گرفتن قرار یبرا یشتریب یفرصت ها

وجود دارند که زبان آموزان  یادیز یردرسیدارند. به عالوه، مواد غ

مواد  شامل درسی غیر متون. شوندمیهر روز با آن ها مواجه 

 سیانگلی توسط روزانه زندگی در است که یداریشن یا ینوشتار

شامل روزنامه، مجله،  یدرس یر. مواد بکر و غشودمی استفاده زبانان

 .شوندمی یرهو غ یزیونیتلو یبرنامه ها

ود، ش یمحسوب م یخارج یزبان یراندر ا یسیانگل زبانآنجا که  از

در خارج از کالس با زبان انگلیسی سر و کار  یرانیاناز ا یاریبس

 های کالس در غیردرسی مواد از استفادهسبب  ینهم به. ندارند

 گرددآن ها  یداریدرک شن ییتوانا بهبود موجبتواند  یم ،زبان

از مولفان ادعا  یاری. بسدهد یشافزا را آن ها  یادگیری انگیزه و

 یم یذاتا جالب تر از مواد درس یردرسیکنند که متون غ یم

 متون گزینش یبرا ییروش ها یدمعلمان با ین،باشند. بنابرا

 .19, p] (Peacock) پیکاکنظر  به. برگزینندمناسب  یردرسیغ

 زهیآن ها بر انگ یرتاث یدبا ،مواد ینا انتخابدر  یارمع یک» [145

 یراز است،نوع مواد  ،خواندن درس یاصل عامل وی نظر به «باشد.

 یها، آب و هوا، روزها یتفعال .یستندن یکسانکالس ها هر روز 

 کنند.  یم ییرهفته و ترم ها تغ

 غیردرسی متون انتخاب که است باور این بر [22] (Brardo) براردو

 ودنب استفاده قابل محتوا، بودن مناسب: عوامل است ینا براساس

زد، را عالقمند سا یادگیرندگاناگر  محتوا، است معتقد او .خوانایی و

 .دارد تناسبآن ها  یها ییو توانا یازهابا ن واست  مناسب

موثر بودن مواد  یبرا یارچند مع [12, p. 45]( Seguni) نیز سگونی

 :کند می ذکری یردرسغ

 یارتباط اهداف برای و باشد معتبر باید شده انتخاب مواد: اصالت

 .شود برده بکار

 آسان باشد. مواد درک و دسترسی باید :دسترسی

 قیو عال یازهابا سن، سطح، ن یدمتون انتخاب شده با :تناسب

 .باشد ناسبتدانش آموزان م

 دیآموزش تاک ی ینهبر زم یدبا یردرسیمتون غ :اجرا قابلیت

 .برسد نیاز داشته باشد و به اهداف مورد

 رایب که آنگونه ،یردرسیمواد غ یبرخ یقتطب :انطباق قابلیت

  ،توسط معلم ،در کالس باشد، درک قابل و جالب آموزان دانش

 .است ضروری

 قیتوسط معلم که مسئول تطب یدبا یارهامع ینهمه ا بنابراین،

 .شوند بررسی ،استدر کالس  یردرسیمتون غ

 

 درسی غیر مواد منابع .1-2-5

 آن  یرو تاث یداریشن – یدارید یها یفناور یعرشد سر امروزه،

 رایج ین. بنابرا[23] .است یباورنکردن ،یادگیری ینددر انتقال فرا

آنها  ازتوانند  یکه معلمان م یدارینش – یدارید یابزارها ترین

 یاستفاده کنند، شامل برنامه ها یردرسیعنوان مواد غ به
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 این . شودمی یرهکارتون و غ یلم،اخبار، ف ینترنت،ا یزیونی،تلو

توانند به عنوان  یهستند که م دسترسی در یردرسیغ موادموارد، 

 [24] یرندقرار گ یمورد بررس ،زبانی غنی منبع

توجه به  با راستی،به »: هم Tam)) [5, p. 57]تم و بحرانینظر  از

 2یها یطمح یو برخ EFL 1های محیط در ها محدودیت وجود

ESL ها نظیر مهمانی یاجتماع یها یتارائه زبان در موقع یبرا، 

 یبه عنوان منابع زبان یمختلف یداریشن – یدارید یها یفناور

 «توانند به کار گرفته شوند. یم یردرسیغ

 یامپ شامل غیردرسی زبانی متون منابع ، مطالب باال به توجه با

 ها، آهنگ کمدی، های نمایش خبری، های کلیپ بازرگانی، های

توانند  یزبان و زبان آموزان م معلمان .شوند می غیره و کارتون

 ،حاضر یق. در تحق[25]. کنند استفاده ها از آن زبان یادگیری برای

 منبع وانبه عن ،فیلم و کارتون از استفاده بر یژهو بهکه  یمطالعات

 ،یداریدرک شن ییو بهبود توانا یزشتوسعه انگ یبرا ،زبانی اصیل

 یجبه عنوان زبان خار ،یسیزبان انگل یرانی  ا یادگیرندگان یندر ب

 عنوان به ها کارتون آموزشی ارزش .دارد تاکید اند، شده استفاده

از مطالعات قرار  یمورد توجه تعداد محدود ،زبانی موادغیردرسی

 .[26,27,28] .گرفته است

کارتون » است معتقد [p. 58 ,5]، به استناد  [26] (Clarkکالرک )

 در را اطالعاتی و کنند جلب را آموزان زبان توجه توانند می ها

 کرده تاکید [27] هم دورینگ «دهند ارائه بخش لذت محیط یک

 را تگوفگ های مهارت و فکری فرایندهای تواند می کارتون که

 .کند تشویق

 گرییبه عنوان منبع د را ها فیلم کارتون،بر  عالوهمحققان،  یبرخ 

 & Chapple) کورتیس و چپل. اند  کرده بررسیی زبان یاز ورود

Curtis )[29] به ،مختلف های فیلم از استفادهمورد  در یقیتحق 

در جنوب  EFL یمناسب در کالس ها یردرسیعنوان مواد غ

رد دا تاکید مطلب ین. مطالعه آنها بر اانجام داده اند  اسیا یشرق

 بهبود به توانند می ها فیلم همچون یدرس یرکه چگونه مواد غ

 ایه ارزش ها فیلم که معتقدند ها آن. کنند کمک زبان یادگیری

ر توسعه مهارت تفک یبرا یعال یاساس و پایه دارند، زیادی فرهنگی

      ارائه آموزان زبان برای محتوا از غنی منبعآورند، و  یفراهم م

  یبخشانگیزه  یژگیبه همراه و ،ها فیلم های ویژگی این. دهند می

 سازد.  یزبان را آسان م یادگیری یندآفر آن ها

 

 تحقیق روش .2

 نمونه آماری .1-2

 ،در دو کالس مختلف ،ایرانی آموز زبان چهل برروی تحقیق این

از  یواقع در استان لرستان، انجام شد. جامعه آمار یا موسسهدر 

اب بودند، انتخ یلموسسه مشغول تحص ینهفتاد زبان آموز که در ا

جامعه  ی،زبان یسطح مهارتها یینتع آزمون یاجرا. بعد از شدند

 ندشد یمو کنترل تقس آزمایشانتخاب شده به دو گروه  یآمار ی

 برای. بودندساله  27تا  15چهل زبان آموز دختر و پسر  شامل که

 یک محققان آموزان، زبان مهارتهای همگن بودن از اطمینان

 آزمون نتایج براساس. کردند برگزار (OPT) سطح تعیین آزمون

 انحراف/+ -1 ینآن ها ب یزبان آموز که نمره  40 ،سطح تعیین

 ستیانتخاب شدند. افراد انتخاب شده به دو گروه ب ،بود استاندارد

 یبرا یآمار ی نمونهگواه.  گروهو  یگروه تجرب : شدند تقسیمنفره 

ک در ییبر بهبود توانا یداریشن یردرسیمواد غ یرتاث یبررس

 سییزبان آموزان زبان انگل یندر ب یزشانگ یو توسعه  یداریشن

 .شدند انتخاب خارجی زبانبه عنوان 

 

 تحقیق های پرسش .2-2

سوالهای زیر در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ  یققمحق

 بودند: 

زبان آموزان را در  یزشانگ یداری،شن یردرسیمواد غ یاآ. 1

 ؟بخشد یبهبود م یسیزبان انگل یادگیری

زبان  یداریدرک شن ییتوانا یداری،شن یردرسیمواد غ یاآ. 2

 دهد؟ یآموزان را توسعه م

 

 یقابزار تحق .3-2

 استفادهداده ها  یجمع آور یابزار مختلف برا سهمطالعه،  ینا در

 :شدند

که  (Oxford Placement Test) آکسفورد سطح تعیین آزمون -1

 یبرا استمتعلق به دانشگاه آکسفورد و  بهنجار است یآزمون

 هنمونآزمون،  ینا یزبان آموزان. با اجرا یسطح مهارت زبان یینتع

 شوند. یم همگن یآمار ی

به  یسوال یستکه شامل دو آزمون ب IELTS یداریآزمون شن -2

 .استآزمون و پس آزمون  یشعنوان پ

 ییلتحص یزهانگ یاسکه به عنوان مق یزشانگ پرسشنامه -3

 .اجرا شدآموزش  یشود و در ابتدا و انتها یشناخته م

 

  OPTآکسفورد سطح تعیین آزمون .1-3-2

 یها سطح مهارت یینتع امکان به معلمان ،سطح تعیین آزمون

آزمون  یندهد. ا یدوره را م یک شروع جهتدانش آموزان  یزبان

ود. ش یم یمتقس یداریو مهارت شن دستور زبان یبه دو بخش اصل

 یداری. بخش مربوط به مهارت شن است سوال 50هر بخش شامل 

و بخش  یدن،خواندن و شن یمربوط به مهارت ها آزمونشامل 
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 کاربردکه در آن عملکرد زبان آموزان به  استمربوط به واژگان 
 اییتوان ینهمچن ،انگلیسی زبان نوشتاري سیستم و صدا دانش

دارد. بخش دوم شامل  یبستگ خوب سرعتاستفاده از دانش با 
  .استخواندن  ي، واژگان و مهارت هادستور آزمون یک

  
  IELTS یداريآزمون مهارت شن .2-3-2
سوال  یستشامل ب IELTS یداريمهارت شنیکسان آزمون  دو

آزمون  و پس  یشبه عنوان پ  IELTS یداريبراساس مهارت شن
 IELTS. محققان سواالت آزمون را برحسب آزمون آزمون اجرا شد

 10 ياز آزمون ها در ابتدا بررو یکیکردند.  یهته) 2011( یجکمبر
ابهامات ممکن،  یامشکالت  یینتع هدف با ،زبان آموز همسطح

. آزمون شد سنجیدهآزمون  ییو روا یاییشده؛ سپس پا یشآزما
 گویندهدو  ینب يا مکالمهدر بخش اول،  :  استشامل دو بخش 

در سوال بود.   10انجام گرفت که شامل  یاجتماع یمحیطدر 
انجام  ،سوال 10شامل  ،گویندهیک یله وس به ییگفتگوبخش دوم، 

سپس از  .می خواندند  را ینعناو هر بخش در دانش آموزان. شد
پاسخنامه  بهبا دقت  را  یشانکه پاسخ ها زبان آموزان خواست

  را عالمت بزنند.  یحصح يها پاسخو  دهند انتقال
  
  یلیتحص یزشانگ یاسمق .3-3-2

 فادهاست مطالعه این در تحقیق ابزاربه عنوان انگیزش پرسشنامه 
 بهنجاري انگیزه مقیاس دانشگاهی ي نسخه محققان. است شده

. شود می نامیده )AMS( تحصیلی انگیزش مقیاس که بردند بکار را
وسط ت است، يفرانسو به زبان که پرسشنامه این اصلی ي نسخه

 French Echelle de (EME)شده و  تهیه )Vallerand(والراند 

Motivation on Education Scale پرسشنامه  ینشود. ا یم یدهنام
 یدرون ي یزهپرسش انگ 12که در آن  دارد پرسش  28

را اندازه  یادگیرندگان یخارج یزهپرسش انگ 12و  یادگیرندگان
بوط مر یزهبه سواالت بدون انگ یگرکند. چهار پرسش د یم یريگ

ند. شده ا یعپرسشنامه توز کلدر  ی. سواالت به صورت اتفاقاست
  [30] است. شده تهیه یشناخت یابیارز نظریهپرسشنامه براساس 

ترجمه  یسیبه انگل 1992پرسشنامه در سال  ینا يفرانسو نسخه
 نسخه از تحقیق این دراست.  یدهآن به اثبات رس ییروا و  شده

ترجمه شده،  [31] )2002( صالحی توسط که پرسشنامه این فارسی
توسط دو  ینپرسشنامه همچن ییاست. روا یدهاستفاده گرد
 ینزده شده است. پرسش ها در ا ینتخم یگرمتخصص د

 زبان یادگیريعلت  بررسی بهپرسشنامه به نظر زبان آموزان 
 .پردازند یم یسیانگل
  

 پژوهشابزار  رواییو  پایایی .4-2
براي تعیین میزان پایایی و روایی  [32]مطابق نظر رضایی و صالحی 

پژوهش راههاي مختلفی وجود دارد که از دو روش در پژوهش 
مقادیر پایایی و روایی آورده  2و  1 در جداول  استفاده شد.حاضر 

   شده است. 
 یشسطح، پ یینآزمون تع يبرا  KR- 21 پایایی يها شاخص

بوده  93. ,97. ,94. یببه ترت یداريآزمون و پس آزمون درك شن
   .است

  
  KR-21 ییروا يهاشاخص. 1جدول 

Table 1. KR-21 Reliability Indices 

 N Mean Std. 
Deviation Variance KR-21 

OPT 40 58.03 24.005 576.230 .97 

Pretest 40 58.30 18.111 328.010 .94 

Posttest 40 65.35 17.229 296.849 .93 

  
 ، سطح یینآزمون تع يساختارها یبررس يبرا عامل یلتحل یک
اجرا   IELTS یداريآزمون و پس آزمون درك شن یشپ ،یزشانگ

 شاخص  ،یدکن یمالحضه م 2شماره  همانطور که در جدول .شد

KMO 50 یعنی قابل قبول یارکه از حداقل مع است  .516 معادل  
  باشد. یم یشترب

  
  و بارتلت MO  Kآزمون .2 جدول

Table 2. KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .516 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 206.649 

Df 6 

Sig. .000 

 
  وهشژروند انجام پ .1-5-2

 سیمتق گروه دو به سطح تعیین آزمون ياجرا به سبب يآمار نمونه
 استاندارد انحراف/+ -1 ینچهل زبان آموز که نمراتشان ب شدند.

 جامعه عنوان به مختلف گروه دو به ها آن. شدند انتخاب بود،
 ،زشآمو مورد گروه ،بدین ترتیب. شدند تقسیم مطالعه مورد آماري

 یط یداريشن یردرسیمواد غ یريبکارگ یقدوره آموزش را از طر
شود، دوره آموزش  یم یدهنام »گواه گروه«که  یگرکردند و گروه د

 خود مخصوصرا گذراندند. هر دو گروه از آموزش  یبا مواد درس
جلسه برخوردار شدند. کالس ها دوبار در هفته برگزار  10به مدت 

. انجامیدطول به   یقهدق 45ساعت و  1مدت  به هرکالسشدند که 
برنامه  ین. در طول اشدند یسهر دو گروه توسط محقق دوم تدر
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 یردرسیاز مواد غ یش،گروه مورد آزما يمحقق برا ی،آموزش
گروه،  ینا يانتخاب شده برا راهبرد. کرداستفاده  یداريشن

 يبرنامه  یکمثل  یداريشن یردرسیمواد غ یاستفاده از برخ
  .بود کارتون و فیلم)، BBC(از  یزیونیتلو
 به. شد داده درسی مواد آموزش گواه، گروه به دوره این طول در

 شآموز گروه این به درسی متون و مواد از استفاده با دیگر، عبارت
 ،یعنیپس آزمون داشتند.  و آزمون یشپ ،گروه دو هر. شد داده

 يو برا یردرسیغ یداريمحقق متون شن ی،گروه مورد تجرب يبرا
 یارائه شده در کتاب درس یداريشن يها یتفعال يگروه گواه، بررو

  .کرد کار
گوش دادند، اما نوع  یداريهر دو گروه زبان آموزان به متون شن در

 on the street wordsشامل برنامه  یدر گروه تجرب یداريمواد شن
شد و در گروه گواه مواد  یپخش م BBCبود که هر روز از 

بود   Four Corners 2کتاب  یداريشن يشامل بخش ها یداريشن
  شده است. یههدف آموزش ته يکه برا

را  IELTS یداريمحقق آزمون شن ی،از شروع برنامه آموزش قبل
 یداريدرك شن ییتوانا یرياندازه گ يآزمون برا یشبه عنوان پ

 يآزمون را به عنوان پس آزمون، برا یناجرا کرد و هم زبان آموزان
مهارت  ییتوانا يبررو یداريشن یردرسیمواد غ یرسنجش تاث

 محقق.  برد کار به یدوره آموزش یانزبان آموزان در پا یداريشن
ان زب یزشانگ یزانم يبررو یردرسیمواد غ یراثبات تاث برايدوم 

ر را د یزهانگ یاسپرسشنامه مق ،نظر مورد آماري نمونه به آموزان،
 يزده شده برا یندوره آموزش ارائه داد. زمان تخم يابتدا و انتها

ه ب یزن گروه دوم يبرا یندآفر ینبود، ا یقهدق 25پاسخ به سواالت 
  انجام شد. منوال ینهم
  
     و بحث یجنتا. 3
  یجنتا .1-3

 نرمال دار عهده که مستقل پارامتري آزمون طریق از ها دادهتحلیل 
. شدانجام  ،باشد می ها گروه واریانس همگنی و ها داده بودن

بودن  نرمال شرطنشان داده شده است؛  1همانطور که در جدول 
 يبررو یدگیو کش یچولگ یزان. مشده استداده ها برآورده 

  .است بوده/+ -1.96استاندارشان کمتر از  يخطاها
 یداريدرك شن ییکه توانا یدهدداده ها نشان م تحلیل

 ییردرسمواد غ یريبعد از بکارگ یسیزبان انگل یادگیرندگان
 نشانگر یناست. داده ها همچن یافتهدر کالس بهبود  یداريشن

 زانیدر کالس م یردرسیو استفاده از مواد غ یريکه با بکارگ آنست
 است. یافتهزبان آموزان توسعه  یزهانگ

داده ها بودن نرمال پیش فرض توصیفی؛ آمار .3جدول  
Table 3. Descriptive Statistics; Testing Normality Assumption 

 

Group 

N Skewness Kurtosi
s 

Statist
ic 

Statist
ic 

Std. 
Err
or 

Rati
o Statis

tic 
Std. 

Error 

Ratio 

Experimen
tal 

OPT 20 -.218 .512 -0.43 -.359 .992 -0.36 
Pretest 20 -.557 .512 -1.09 -.802 .992 -0.81 
Posttest 20 -.211 .512 -0.41 -.964 .992 -0.97 
Motivati
on 20 .543 .512 

1.06 
.582 .992 0.59 

Control 

OPT 20 -.242 .512 -0.47 -1.062 .992 -1.07 
Pretest 20 .350 .512 0.68 -.931 .992 -0.94 
Posttest 20 .056 .512 0.11 -.570 .992 -0.57 
Motivati
on 20 -.835 .512 

-1.63 
.237 .992 0.24 

  
و در هر د یداريدرك شن ییتوانا یسهمقا يمستقل براآزمون تی 
آزمون قبل از شروع  یشپ یجنتا يبررو ،و گروه گواه یگروه تجرب

 = M = 60.20, SD(دوره آموزش اجرا شد. معدل گروه کنترل 

) M = 56.4, SD = 21.34( آزمایش مورد گروه از باالتر) 14.50
  .است بوده آزمون پیش براساس

  
  گروه دو شنیداري درك آزمون پیش توصیفی؛ آمار .4جدول 

  
معدل هر دو گروه کنترل  یسهمقا يبرا مستقل  t-ین آزمونهمچن

زبان آموزان  یداريپس آزمون درك شن يرو بر یشو مورد آزما
 داريیدرك شن ییبر بهبود توانا یردرسیمواد غ یرتاث یبررس جهت

 = M( یشانجام شد. معدل گروه مورد آزما ،یرانیزبان آموزان ا

78.00, SD = 10.80( کنترل گروه از بیشتر )M = 52.70 , SD = 

ن نشا یجهنت  این. است بوده شنیداري درك آزمون پس در )12.47
 ییبر بهبود توانا یردرسی،غ یداريمثبت متون شن یردهنده تاث
  باشد. یم یشگروه مورد آزما یداريدرك شن

  
  یداريپس آزمون درك شن یفی؛آمار توص . 5 جدول

Table 5. Descriptive Statistics; Posttest of Listening Comprehension 
by Groups 

 Groups N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Posttest 
Experimental 20 78.00 10.809 2.417 

Control 20 52.70 12.474 2.789 

Table 4. Descriptive Statistics; Pretest of Listening 
Comprehension by Groups 
 

Groups N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 
LC 

Experimental 20 56.40 21.340 4.772 

Control 20 60.20 14.501 3.242 
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 ,t  )t (38) = 6.85, P = 000, 95% CI[17.82-آزمون  نتایج

32.11], r = 143( یاست که تفاوت قابل توجه نکته ینا یانگرب 
 یداريدرك شن آزمون پس یجمعدل هر دو گروه براساس نتا ینب

عد ب یشود. گروه تجرب یرد م یهفرض یندوم ینوجود دارد. بنابرا
 پس در یعملکرد قابل توجه یردرسیغ شنیداري مواد یافتاز در

  نسبت به گروه گواه داشتند. یداريآزمون درك شن
معدل هر دوگروه  یسهمقا يمستقل برا t -آزمون یکآخر،  در

مواد  یرتاث یبخاطر بررس یزهانگ یاسپرسشنامه مق يبررو
 سییزبان انگل یادگیري ي یزهبر توسعه انگ یداريشن یردرسیغ

 ,M = 139.30( یانجام شد. معدل گروه تجرب یرانیزبان آموزان ا

SD = 12.42 (گواه گروه معدل از بیشتر )M = 113.85, SD = 

  .است بوده زبان یادگیري ي انگیزه میزان برروي )8.83
  

  زبان گروه ها یادگیري یزشانگ یفی؛آمار توص .6 جدول
Table 6. Descriptive Statistics; Motivation in Language Learning by 
Groups 
 

Groups N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Motivation 
Experimental 20 139.30 12.427 2.779 
Control 20 113.85 8.833 1.975 

  
 t )t(38) = 7.46, P = 000, 95% CI[18.54, 32.35] -آزمون نتایج

r = 775( ود معدل بین توجهی قابل تفاوت که است این بیانگر 
 لیناو بنابراین. دارد وجود زبان، یادگیري ي انگیزه براساس گروه

 شنیداري متون دریافت از بعد تجربی گروه. شد رد فرضیه
 نسبت نزبا یادگیري براي توجهی قابل و بیشتر انگیزه غیردرسی،

  دادند. نشان گواه گروه به
 ردرسییکه استفاده از مواد غ است آن بیانگر یقتحق نتایج بنابراین،

ن زبا یداريدرك شن ییتوانا یاديتواند تا اندازه ز یم یداريشن
 افزایش آنان در را زبان یادگیري انگیزهاموزان را بهبود بخشد و 

درکنار متون  معلمان اگر گرفت نتیجه توان می بنابراین. دهد
 دانش کنند، استفاده کالس در هم یردرسیاز مواد غ ی،درس

 واناییتو  میکنند داپیزبان  یادگیريبه  یشتريب یاقاشت آموزان
  .یافت خواهد  یشافزا یزن آنها شنیداري مهارت

  
  بحث .2-3

 ،محققان از بسیاري ادعاي بر استگواهی  مطالعه این نتایج
 یزهانگ رب یردرسیغ یداريمتون شن یريمثبت بکارگ یرتاث یرامونپ

بان ز یداريدرك شن ییآنها بر بهبود توانا یرزبان و تاث یادگیري
 اگر معلمان  آنند  بر یردرسیطرفداران استفاده از متون غآموزان. 

 ییدر کالس استفاده کنند و فرصت ها یردرسیاز متون و مواد غ
 ينوشتار متونزبان آموزان   ،کنند یجادا یتجربه متون واقع يبرا

 نابراینب .درك کنند توانند یم بهتر  یواقع یزندگ در را شنیداري و
. است ان زب یادگیري ینددر فرا ییراتیتغ یازمندن یآموزش یستمس

 وادم بردن بکار و استفاده محققان، از بسیاري هاي یافته براساس
 یسیانگل زبان یادگیري به را آموزان زبان زبان، کالس در غیردرسی
 ياه یافته ینهمچن ،مطالعه این از حاصل نتایج. سازد می عالقمند

 ،ییسزبان انگل يدر کالس ها ،یردرسیمواد غ یريدر بکارگ یراخ
زبان  یداريبهبود مهارت درك شن يبرا یديبه عنوان روش مف

مطالعه انجام شده  یجنمونه، نتا يکند. برا یم ییدآموزان را تا
دهد که قرار دادن زبان  ینشان م [33] )2014( یتوسط بحران

آن ها را بهبود  یداريمهارت شن یردرسیمواد غ در معرضآموزان 
از مواد  متون نوع این که است معتقد نیز  ]19[یکاكپ .بخشد یم

  .ندجالب تر شده اند، یهآموزش زبان ته يکه برا یدرس
 ییردرسکه از مواد غ یزبان آموزان یق،تحق ینا يها یافته براساس

 باشندمی زبان یادگیري به مندتر عالقه کنندیم استفاده یداريشن
مشاهدات  یناست. ا تر یافته توسعه هم ها آن شنیداري مهارت و

 & Little ,1991( ینگلتونو س یتلل يمطابق باورها ینهمچن

Singleton ([34] و بکر را  یردرسیآن ها بکار بردن متون غ : است
توجه به مطالعات انجام  باها   آنکنند.  یم یهدر کالس زبان توج

در  درسی، مواد به نسبت ،غیردرسی مواداستفاده از  معتقدندشده 
  .باشد می تر بخش لذتدانش آموزان  يبرا ،کالس زبان

 رسییردمواد غ یرکه به تاث یق،پرسش تحق ینپاسخ به دوم براي
به  ییسزبان آموزان زبان انگل یداريدرك شن ییبرتوانا یداريشن

پس آزمون، نمرات  يپردازد، بعد از اجرا یم یعنوان زبان خارج
 یرتاث یینتع يمستقل برا t -آزمون یکو  استخراجزبان آموزان 

رك د ییوابسته (توانا یر) بر متغیردرسیمستقل (مواد غ یرمتغ
  ) انجام شد.یداريشن
 حسینی و ضیاء هاي یافته با مطالعه این هاي یافته نتیجه، در

 کلیدي عامل یک عنوان به انگیزه اهمیت پیرامون [35] صالحی
 Otte ([13]( اوته هاي یافته همچنین و زبان یادگیري فرایند در

 از استفاده هنگام در آموزان زبان شنیداري مهارت بهبود به راجع
همچنین این یافته ها بر  .دارد مطابقت شنیداري غیردرسی مواد

 گزارد.  صحه می [36]یافته هاي صالحی و وفاخواه  
  
  یريگ یجهنت. 4

 در شده بیان فرضیات مطالعه این طول در شده انجام بررسی
 متون دنبر بکار که کرده ثابت تحقیق این. کند می تایید را مقدمه

 مهارت انگلیسی، زبان کالس در شنیداري غیردرسی مواد و
 به را آنها همچنین و بخشد می بهبود را آموزان زبان شنیداري
 و دویت، لیتل،. کندمی مند عالقه انگلیسی زبان یادگیري
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معتقدند که در  ،[6] (Little Devitt& Sinleton) سینگلتون

زبان آموزان را به فرهنگ زبان مقصد  یردرسیمواد غ یقتحق

 .ندک یرا لذت بخش تر و جالب تر م یادگیریسازد،  یتر م یکنزد

درک  ییو توانا یزهبر توسعه انگ یردرسیمواد غ یرتاث یبررس یبرا

 ؛اجرا شده است یمختلف یزبان آموزان، روش ها یداریشن

 درک براساس آزمون پس و آزمون پیش انگیزش، پرسشنامه

 نتیجه این بهداده ها. محققان  یآمار یهبراساس تجز شنیداری

 ینتمر ناشی اززبان آموزان  یداریکه اکثر مشکالت شن رسیدند

 .است قرار نگرفتن شنیداری غیردرسی مواد معرض درو  نکردن

 نگیزها توسعه بر را مواد گونه این مثبت تاثیر همچنین تحقیق این

 رازی است، داده نشان ایرانی آموزان زبان شنیداری درک توانایی و

 زبان با مستقیمی تماس آموزان زبان غیردرسی، مواد طریق از

 وعن این. داشت خواهند زبانان انگلیسی توسط شده ارائه واقعی

 صحیح لهجه و لحن تلفظ، به قادر را آموزان زبان غیردرسی، مواد

 .کرد خواهد انگلیسی درست و
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