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 چکیده

توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد: شباهت موسیقی با نقش موسیقی در یادگیری زبان خارجی را می
های کالسی، آموزان برای شرکت در فعالیتآموزان، جلوگیری از ترس و اضطراب زبانزبان، ارتقا میزان انگیزه زبان

اند که اهمیت موسیقی در فرایند فهم بهتر متون ادبی و تقویت فراگیری تلفظ صحیح واژگان، از جمله موضوعاتی
در میان  Shellکه از سوی شرکت  3109اند. نتایج یک نظرسنجی در سال یادگیری زبان خارجی را نشان داده

درصد، بیشترین فعالیت جوانان در اوقات  37دهد که شنیدن موسیقی با جوانان آلمانی صورت گرفته، نشان می
فراغت را به خود اختصاص داده است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که کتب آموزشی تا چه حد و در چه 

-کنند. در پژوهش حاضر، عالوه بر معرفی سبکیهایی از موسیقی در جهت آموزش زبان خارجی استفاده مزمینه

های موسیقی مناسب برای استفاده در آموزش زبان، به معیارهای انتخاب موسیقی با هدف آموزش و همچنین به 
کاررفته کنیم. در بخش عملی، موسیقی بهکارگیری موسیقی در کالس زبان خارجی اشاره میکارهایی برای بهراه

های گوناگون، از جمله واژگان، کشورشناسی، دستور زبان و همچنین روز را از جنبهموزشی بهدر تعدادی از کتب آ
رغم آنچه در بخش نظری از نقش و اهمیت دهد، علیهای زبانی تحلیل کردیم. نتایج پژوهش نشان میمهارت

ابزار محبوب میان شود، کتب آموزشی بهره کافی را از این موسیقی و ظرفیت آموزشی موجود در آن گفته می
 اند. جوانان نبره
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ABSTRACT 
The role of music in learning a foreign language can be investigated from various 

dimensions. Highlighting the similarities between music and language, increasing learner 

motivation, reducing learners’ fear and anxiety when participating in class activities, 

increasing learners’ understanding of literary texts, and improving learners’ pronunciation are 

among the topics underlining the significance of music in the process of learning a foreign 

language. The results of a 2019 survey conducted on German youths by Shell show listening 

to music is the most popular activity among this age group, occupying an average of 57% of 

their leisure time. The present study seeks to find out to what extent and in what fields 

textbooks employ music to teach a foreign language. To this end, in addition to introducing 

appropriate music styles for use in language teaching, we refer to the criteria for selecting 

music for the purpose of teaching as well as techniques and strategies for using music in a 

foreign language class. In the practical section, the music used in a number of up-to-date 

textbooks is analyzed from various aspects, including vocabulary, grammar, language skills, 

and regional and cultural input. The results indicated that despite what is mentioned in the 

theoretical section about the role and importance of music and its educational value, the 

textbooks analyzed in the current study have failed to sufficiently benefit from this popular 

tool among the young. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.326805.862 
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 مقدمه .1

از پیدایش انسان، موسیقی و زبان به عنوان دو قالب اصلی 

(. 91: 9112لوتکه/اوزارک اند )برقراری ارتباط مطرح بوده

پیدایش موسیقی و زبان نیز با هم فاصله چندانی ندارند. 

( بر این باورند 29: 1221مانند مورفی ) پژوهشگرانیهرچند 

که موسیقی در آغاز حیات بشر پیش از زبان پدید آمده 

است. از گذشته تا به امروز، موسیقی و زبان نقش انتقال 

اند و البته فرهنگ جامعه را به جوامع دیگر برعهده داشته

: 9117بسدوا اشتراکاتی نیز بین این دو قابل مشاهده است )

اند، که موسیقی و زبان ابزارهای ارتباطی(. عالوه بر این171

این نکته نیز قابل توجه است که در موسیقی نیز مانند زبان، 

ها را با توان آنهای معینی وجود دارد که میقوانین و قالب

ی دیگر، (. از سو115: 9112بلل دستور زبان مقایسه کرد )

میان آواهای موسیقی و آواهایی که در زبان انسان شنیده 

( بر این نظر 1297شود نیز ارتباط تنگاتنگی است. کلم )می

توان های مشترک میان موسیقی و زبان را میاست که ریشه

در بیان احساسات جستجو کرد. عالوه بر این، عناصری 

ریتم که  مانند کشش زمانی، زیر و بمی، شدت، رنگ صدا و

شوند، اشتراکات میان همگی در زبان گفتاری نیز مشاهده می

موسیقی و زبان یا استفاده از موسیقی در ارتباط با زبان را 

های موجود میان موسیقی و سازند. از تفاوتتر میروشن

توان به این نکته اشاره کرد که موسیقی زبانی زبان می

زی به کالم نیست. نیا ا جهانی است و برای فهم آن ضرورت

توان به عنوان یکی از دالیل این وجه از موسیقی را می

استفاده از آن در آموزش زبان خارجی برشمرد. همچنین 

جایگاه موسیقی در زندگی روزمره انکارناپذیر است. در 

رادیو و تلویزیون و همچنین در فضای مجازی خواسته یا 

: 9113پیشوتکی ناخواسته با انواع موسیقی روبرو هستیم )

نیز صورت گرفته که  هاییپژوهش(. از سوی دیگر، 99

دهند، میان موسیقی و ادبیات نیز وجوه تشابهی نشان می

(. موسیقی در فهم 19: 9112لوتکه/اوزارک برقرار است )

نتایج کند. هرچه بهتر متون ادبی نقش بسزایی ایفا می

دهد که میان موسیقی و زبان و ادبیات ها نشان میپژوهش

پیوندی وجود دارد و شاید همین پیوند دلیل دیگری برای 

حوزه آموزش زبان باشد تا از موسیقی  پژوهشگرانبرخی از 

در یادگیری زبان خارجی استفاده کنند. این نکته نیز قابل 

ای ه ویژهکه موسیقی در زندگی جوانان جایگاتامل است 

(. نتایج یک نظرسنجی در 17: 9112لوتکه/اوزارک دارد )

در میان جوانان  Shellکه از سوی شرکت  9112سال 

دهد که شنیدن موسیقی با آلمانی صورت گرفته، نشان می

درصد، بیشترین فعالیت جوانان در اوقات فراغت را به  37

بعدی مالقات با  جایگاهخود اختصاص داده است. در 

درصد( قرار  31درصد( و استفاده از اینترنت ) 33دوستان )

آموزانی که با موسیقی و متون دارند. از سوی دیگر، زبان

اند، بر این نظرند که موسیقی به ادبی در کالس فعالیت داشته

کارگرفته شده در کالس تاثیر مثبتی بر درک مفهوم متن 

، باید به این یافته نیز اشاره کرد که اینعالوه بر داشته است. 

ای با موسیقی دارند، در مقایسه با افرادی افرادی که تجربه

اند، از درک باالتری در تشخیص که تمرین موسیقایی نداشته
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، 9117ونگ و فهم آواهای زبان خارجی برخوردارند )رک. 

(. اهمیت موضوع در این 77: 9112ویلمس و  9115کولش 

است که درک و دریافت بهتر آواها، توانایی تقلید درست را 

-ختم می هاواژهکند و در نهایت به تلفظ صحیح تقویت می

آموزانی که زبان (.9119ویلد ، 9119: 522ینکه شود )

تمرین موسیقایی دارند، در مباحث مرتبط با آواشناسی و 

شناسی با سهولت بیشتری به فراگیری زبان خارجی واج

 :57(. یچکه و کولش )9112: 915دیگریو دهند )ادامه می

اند که ( نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده9111

های قایی نقش بسزایی در پیشرفت مهارتهای موسیمهارت

زبانی دارند. عالوه بر این، استفاده از موسیقی در یادگیری 

آموزان را تا میزان قابل توجهی زبان خارجی، انگیزه زبان

(. در جستار 9119لودکه و  1297دهد )کلم افزایش می

-این مسئله که بهحاضر سعی بر آن است تا عالوه بر طرح 

تاثیری  خارجیکارگیری موسیقی در فرایند یادگیری زبان 

آموزان دارد، به طور مشخص نشان دهیم که مثبت بر زبان

توان با بهره از چه هایی از موسیقی را میچه سبک

برای آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان  راهکارهایی

پرسش پاسخ خارجی مورد استفاده قرار داد. همچنین به این 

دهیم که چه معیارهایی برای انتخاب موسیقی مناسب در می

اند. اما بخش اصلی جهت استفاده در کالس آموزشی مطرح

پژوهش حاضر در بستر تحلیل کتب آموزشی از منظر 

گیرد. نشان خواهیم داد که در استفاده از موسیقی صورت می

شامل  کتب آموزشی مورد بررسی در این مقاله، که از جمله

کتب آموزشی به روز و در حال استفاده در موسسات 

های یک از سبکآموزش زبان آلمانی در ایران است، کدام

موسیقی با چه اهداف آموزشی و در قالب چه موضوعاتی به 

-طور که اطالعات موجود نشان میکار گرفته شده است. آن

ای به زبان فارسی که به موضوع نقش و اهمیت دهد، مقاله

آلمانی به عنوان زبان خارجی  موسیقی در آموزش زبان

از دید نگارنده  کمدستپرداخته باشد، نگاشته نشده است یا 

 این مقاله پنهان مانده است. 

 پیشینهتحقیق .9

موسیقی در »( کتابی با عنوان 9112هاگن و فولکمن )فالکن

ترین اند. در این کتاب تازهرا گردآوری کرده« آموزش زبان

های مرتبط با نقش موسیقی در موضوعات و پژوهش

آموزش زبان مطرح شده است. ارتباط موسیقی با زبان و 

های موسیقی رپ، کالم و همچنین سبکادبیات، موسیقی بی

های مهم کتاب هستند که عالوه بر پاپ و راک جزو فصل

کارهای عملی برای ها، نویسندگان هر بخش راهمعرفی آن

( 9113اند. دالن )سیقی در کالس ارائه نمودهاستفاده از مو

آموزانی که زبان فرانسه در پژوهشی در میان گروهی از زبان

آموختند، تاثیر استفاده از را به عنوان زبان خارجی می

موسیقی را در کاهش ترس و اضطراب این افراد بررسی 

کرده و به این نتیجه رسیده است که گروهی که به همراه 

اند، به مراتب ترس و اضطراب کمتری وزش دیدهموسیقی آم

اند. اسمالی و های کالسی داشتهبرای شرکت در فعالیت

پژوهش خود در  مایهدست( همین موضوع را 9191همکار )

اند و در پایان آموزان زبان انگلیسی قرار دادهارتباط با زبان
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کنند که موسیقی تاثیری مستقیمی بر کاهش گیری مینتیجه

( نیز 9117آموزان داشته است. بسدوا )و اضطراب زبان ترس

ارتباط « موسیقی در آموزش زبان خارجی»در کتابی با عنوان 

میان موسیقی و زبان را بیش از همه در آواشناسی ارزیابی 

کند. در فصل هفت این کتاب، پژوهش میدانی نویسنده می

قابل مالحظه است که عالوه بر تحلیل کتب آموزشی از 

آموزان را درباره استفاده ریق پرسشنامه نظر معلمان و زبانط

از موسیقی و نقش آن در یادگیری زبان خارجی جویا شده 

ای کوتاه اما کاربردی ( در مقاله9115بائم )است. بیرن

پیشنهاداتی برای استفاده از موسیقی در آموزش زبان آلمانی 

ستفاده از ارائه کرده است. وی عالوه بر برشمردن دالیل ا

موسیقی در آموزش زبان، به معرفی معیارهای انتخاب 

کارهایی را برای موضوعات موسیقی مناسب پرداخته و راه

( 9112مرتبط با موسیقی ارائه کرده است. همچنین ولیکا )

به « موسیقی در آموزش زبان آلمانی»ای با عنوان نیز در مقاله

آموز یر آن بر زبانرسد که شنیدن موسیقی و تاثاین نتیجه می

های شخصی دارد و الزاما در مورد همه افراد یکسان جنبه

نیست. وی در این مقاله عالوه بر معرفی موسیقی مورد نظر 

های بینافرهنگی موسیقی نیز کودکان و نوجوانان، به جنبه

اشاره دارد. ولیکا همچنین تاکید دارد که در آموزش زبان 

در موسیقی بهره کافی برده خارجی از ظرفیت وسیع موجود 

ای کوتاه به نقش ( در مقاله9112نشده است. همچنین بلل )

موسیقی در یادگیری زبان خارجی پرداخته است. وی در 

این مقاله عالوه بر تاکید بر اشتراکات میان موسیقی و زبان، 

های موجود میان این دو ابزار برقراری ارتباط نیز به تفاوت

هاینس هلویگ، بلل، همچنین با همراهی کارلاشاراتی دارد. 

گردآوری مجموعه مقاالتی را در زمینه نقش هنرهای 

تجسمی و موسیقی در آموزش زبان خارجی برعهده داشته 

( 1227منتشر شده است. تارتلین ) 1222است که در سال 

ای با عنوان هنر و موسیقی در زبان خارجی، به این در مقاله

تواند در ایجاد انگیزه که موسیقی می موضوع پرداخته است

 تاثیرگذارآموزان و به ویژه در بحث مهارت گفتاری در زبان

( 1292. همچنین نتایج پژوهشی که از سوی شیفلر )باشد

دهد که استفاده از موسیقی صورت گرفته است نشان می

دهد. این آموزان را افزایش میکالسیک و باروک انگیزه زبان

آموز انجام شده که غالبا این نظر زبان 151ن پژوهش در میا

-اند که موسیقی در فرایند یادگیری زبان، انگیزهرا تایید کرده

( 1227پارنیتسکه ) شان را ارتقا داده است. همچنین پژوهش

دهد که استفاده از موسیقی برای طرح موضوعات نشان می

ط مرتبط با کشورشناسی نیز اهمیت ویژه دارد. مباحث مرتب

شناسی، جغرافیا، سیاست و با کشورشناسی شامل جامعه

دهد که چگونه نشان می پژوهشگرشوند و این تاریخ می

توان با استفاده از موسیقی این مباحث را در محیط می

ها آموزان را جهت پرداختن به آنآموزشی طرح و زبان

( نیز در پژوهشی 1222ترغیب نمود. گاردینر و همکاران )

آموزان را از طریق موسیقی آموزش گروهی از زبان بلندمدت

دادند و گروه کنترل را بدون این امکان. هر دو گروه شش 

ماه زیر نظر بودند و نتایج پژوهش نشان داد که مهارت 

خواندن، در گروهی که تمرین موسیقی داشتند به دلیل 

شدن محیط آموزشی مناسب، در مقایسه با گروه کنترل فراهم
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داشته است. در این مقاله همچنین با طرح افزایش 

کارگیری موسیقی در یادگیری زبان پیشنهادهایی برای به

های تربیتی آن فرهنگی موسیقی، جنبهخارجی، به نقش میان

هایی برای انتخاب موسیقی مناسب و همچنین به شاخص

( نیز با 9113شود. اشمیت )آموزان پرداخته میبرای زبان

زشی تعدادی از قطعات موسیقی با کالم و معرفی طرحی آمو

مناسب برای سطوح مختلف یادگیری را در کالس آموزشی 

خواهد تا بسته به نوع آموزان میگیرد و از زبانبه کار می

هایی در زمینه چهار مهارت اصلی آهنگ و متن آن، تمرین

      یادگیری انجام دهند.  

 روشتحقیق .5

های آموزشی در نخست کتابدر پژوهش حاضر و در گام 

در چهار  9111حوزه آموزش زبان آلمانی را که از سال 

اند مورد انتشارات مطرح در این زمینه به چاپ رسیده

، Heuber ،Klettبررسی قرار دادیم. چهار انتشارت شامل، 

Cornelsen  وLangenscheidt است. در میان کتاب-

، انتشاراتی مؤسساتهای آموزشی منتشر شده از سوی این 

آموزشی، های کمکهای آموزشی ویژه کودکان، کتابکتاب

های آموزشی با اهداف ویژه مانند زبان تخصصی و کتاب

جویان را کنار گذاشتیم و فقط به های مختص پناهکالس

های آموزشی بزرگساالن و جوانان پرداختیم. بررسی کتاب

شارت های آموزشی انتالزم به ذکر است که بررسی کتاب

Langenscheidt  نشان داد که فقط دو کتاب آموزشی در

 Momentحوزه مورد نظر این پژوهش وجود دارد: 

Mal!  وSowieso از آنجایی که سال نشر این دو اثر به .

گشت، از بررسی پژوهش حاضر بازمی 9111پیش از سال 

در بخش بزرگساالن،  Heuberحذف شدند. در انتشارت 

 ,Momenteآموزان مبتدی )ای زبانکتاب آموزشی بر 11

Akademie Deutsch, Menschen, Schritte 

plus, Schritte plus Neu, Starten wir, Motive, 

Lagune, Delfin, Tangram aktuell, Themen 

aktuell آموزان پیشرفته کتاب آموزشی برای زبان 3( و

(Vielfalt, Sicher, Ziel, em neu, Campus 

Deutschکتاب آموزشی  19ت شد. در بخش جوانان، ( یاف

(Schritte plus Alpha kompakt für 

Jugendliche, Einstiegskurs DaZ Beste 

Freunde, Beste Freunde, Dabei, Planet Plus, 

Planet, Mit uns, Pingpong neu, 

Deutsch.com, Gute Idee, Ideen, Ausblick 1 )

در بخش  Cornelsenدر دسترس بود. در انتشارت 

 Dasآموزان مبتدی )کتاب آموزشی برای زبان 2بزرگساالن، 

Leben, Panorama, Pluspunkt Deutsch-Leben 

in Deutschland, Studio 21, Studio express, 

Pluspunkt Deutsch-Leben in Österreich و دو )

 Weitblick-dasآموزان پیشرفته )کتاب آموزشی برای زبان

große Panorama, Studio-die Mittelstufe )

های آموزشی مالحظه شد. از این انتشارت در حوزه کتاب

 Prima plus, Primaبرای جوانان دو اثر )

Mittelstufe مشاهده شد. در انتشارت )Klett در بخش ،

کتاب آموزشی  15آموزان مبتدی بزرگساالن برای زبان

(Hier!, Linie 1, Berliner Platz 1 neu, 



 

591 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

37
3


تا

39
3

 

 

  

Netzwerk neu, Netzwerk, DaF leicht, DaF 

kompakt neu, Aussichten, Der Vorkurs, DaF 

kompakt, Hier! Alpha, Linie 1 Österreich, 

Linie 1 Schweizکتاب  3آموزان پیشرفته، ( و برای زبان

 ,Mittelpunkt neu, Aspekte neuآموزشی )

Aspekte Mittelstufe, Kompass DaF, Kontext )

کتاب آموزشی برای  19در دسترس بود. این انتشارات 

 Das neue Deutschmobil, Wir neu, Wirجوانان )

alle, Magnet neu, Logisch, Aspekte junior, 

Team Deutsch, Geni@al, Deutsch echt 

einfach, Die Deutschprofis, Fantastisch, 

Klasse, Maximal, Wir neu-Bayern به چاپ )

های آموزشی سانده است. در میان فهرستی که از کتابر

کتاب آموزشی(،  71ها ذکر شد )در حدود تهیه و اسامی آن

ها در دسترس کتاب آموزشی که تمامی سطوح آن 2تعداد 

های قرار داشت و همچنین در حال حاضر یا در سال

گذشته در موسسات آموزش زبان آلمانی در ایران در مقاطع 

در پژوهش حاضر مورد بررسی شوند، س میمختلف تدری

 . قرار گرفت

کاررفته : موسیقی به1جدول 

در کتب آموزشی مورد بررسی در این 

 پژوهش

-ترانه

های

آموزش

ترانه

های

واقع

تعداد

موسیق

-یبی

تعداد

هاترانه

و

موسیق

تعدا

د

 جلد

نامکتاب

 آموزشی

-یبی کالم ی ی

کالم

در

مجمو

 ع

2 10 2 14 6  

 

Team 

Deutsch 

 

9 Ø              

Ø 

9 6  

 

Schritte 

plus Neu 

25 Ø 1 26 6  

 

Mensche

n 

3 1 Ø 4 3  Starten 

wir 

12 6 Ø 18 6  

 

Tangra

m 

aktuell 

Ø 1 Ø 1 2  em neu 

Ø 6 Ø 

 

6 3 Sicher 

Ø 1 Ø 1 1 

 

DaF 

kompakt 

3 8 Ø 11 6 Studio d 

های کتابکنیم، مشاهده می 1طور که در جدول همان

آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، 

از  DaF kompaktو  Team Deutsch :عبارتند از
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از سطح  Klett ،Studio dاز انتشارات  B1تا  A1 سطح 

A1  تاC1  از انتشاراتCornelsen  و از انتشارات

Heuber هایکتاب Schritte plus Neu (A1-B1), 

Starten wir (A1-B1), Sicher (B1 plus-C1), 

Menschen (A1-B1), em neu (B2-C1).  عالوه بر

ذکر اسامی کتب آموزشی، در ستون بعدی به تعداد جلدهای 

ها هم ها اشاره شده است. برخی از کتابهر یک از کتاب

به صورت شش جلدی و هم به صورت سه جلدی موجود 

د (. در ستون کناری تعداMenschenهستند )مانند کتاب 

کالم را در مجموع در تمامی سطوح ها و موسیقی بیترانه

-کتاب مشخص کردیم. در ستون بعدی چنانچه موسیقی بی

کالم در قطعات موسیقی موجود در کتاب آموزشی وجود 

داشت، تعداد آن تعیین شده است. در دو ستون آخر میان 

های ( و ترانهauthentische Liederهای واقعی )ترانه

( تفاوت قائل شدیم. didaktische Liederآموزشی )

-هایی است که توسط گروههای واقعی، ترانهمنظور از ترانه

های موسیقی ساخته شده است و نویسندگان کتب آموزشی 

اند. ها در کتاب با اهداف گوناگون استفاده کردهاز این ترانه

های آموزشی یا ساختگی روبرو هستیم که در مقابل با ترانه

-ای که نویسندگان کتاب دنبال میبه هدف آموزشی ویژهبنا 

آموزان قرار اند، تنظیم شده است تا مورد استفاده زبانکرده

کاررفته در کتب گیرند. اما توضیحاتی درباره موسیقی به

در کتاب آموزشی ضروری است:  1آموزشی جدول 

Studio d، 9  مورد موسیقی استفاده شده،  11مورد از

مورد، موسیقی در عین  9های واقعی بودند. در این ترانه

حال که در خدمت آموزش یک یا چند مهارت زبانی بوده 

است، ابزاری برای انتقال فرهنگ، ادبیات، تاریخ، جغرافیا یا 

آداب و رسوم کشور آلمان نیز بوده است. در کتاب آموزشی 

Team Deutsch ای از موسیقی بههم بیشتر عمده-

قطعه، ترانه یا موسیقی  19قطعه از  11ه عبارتی کاررفته، ب

کالم واقعی است. در این ده مورد اطالعاتی راجع به منبع بی

های اینترنتی ها، به صورت آدرسموسیقی در حاشیه صفحه

در دسترس است. اما استفاده از موسیقی واقعی و اصیل تنها 

مورد در خدمت آموزش مسائل کشورشناسی بوده و  5در 

بقیۀ موارد صرفا محتوای موسیقی به کار برده شده در در 

شود. در کتاب آموزشی جهت موضوع درسی ارزیابی می

Tangram aktuell های واقعی در مواردی که از ترانه

استفاده شده، اطالعات راجع به سازندگان آن در دسترس 

توان با مطالعۀ آنها دانشی آموزان قرار داده شده که میزبان

به فرهنگ کشور مقصد به دست آورد. در عین حال، راجع 

ها مستقیما  برای انتقال مسائل کشورشناسی در این تمرین

هم بیشترین  Sicherاند. در کتاب آموزشی نظر گرفته نشده

و در درسی با موضوع  +B1استفاده از موسیقی در سطح 

کالم های بیها و موسیقیموسیقی بوده است. از این رو ترانه

و  Menschenمه واقعی هستند. در کتب آموزشی ه

Schritte plus Neu های ساخته به طور کلی از ترانه

شده متناسب با محتوای درسی استفاده شده است. پس از 

کاررفته در هریک از کتب تحلیل مختصری از موسیقی به

، موسیقی را از ابعاد گوناگون 1برده در جدول آموزشی نام

ای زبانی، موضوعاتی نظیر دستور زبان، همانند، مهارت



 

595 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

37
3


تا

39
3

 

 

  

های موسیقی مورد استفاده کشورشناسی و همچنین سبک

آمده  جستارتحلیل کردیم که نتایج آن در بخش پایانی این 

 است.  

 بحثوبررسی .9

های آموزشی بپردازیم، پیش از آنکه به نتایج تحلیل کتاب

موسیقی در کارگیری الزم است در اینجا به موضوع نحوه به

کالس آموزش زبان خارجی به اختصار اشاره کنیم. برای 

بررسی این موضوع بهتر است در گام نخست به معیارهایی 

که برای انتخاب موسیقی مناسب در کالس مطرح است، 

( 9113( به نقل از تیلر )27: 9112فرای )-بپردازیم. اوزبک

دن، کند: به روز بواین معیارهای گزینش را پیشنهاد می

محبوبیت و قابلیت دسترسی به آهنگ، عالقه و سلیقه 

آموزان، اهداف آموزشی که قرار است از موسیقایی زبان

کارگیری موسیقی دنبال شوند، میزان وضوح در بیان طریق به

ای خواننده، سرعت گفتار، تکرار در آهنگ، وجود نمونه

به کاررفته در  واژگانتصویری از آهنگ، دستور زبان و 

بودن های زبانی و ساختاری آهنگ، مناسبهنگ، پیچیدگیآ

آموزان با محتوای آهنگ برای گروه هدف، آشنایی زبان

آموزان، مدت زمان آهنگ، امکان همراهی با آهنگ برای زبان

آموزان. عالوه بر این معیارها، اشمیت آهنگ و سن زبان

یا ( به این نکته اشاره دارد که بهتر است آهنگ 312: 9113)

های کشورشناختی موسیقی انتخابی برای کالس به جنبه

زبان مقصد نیز بپردازد. این موضوع مورد توجه ولیکا 

 ( نیز قرار گرفته است.11: 9112)

هایموسیقیسبک1.0

باید عالوه بر طرح معیارهای انتخاب موسیقی مناسب، می

هایی از موسیقی به این نکته توجه کرد که اصوال چه سبک

توان در کالس یادگیری زبان خارجی )در این مقاله: میرا 

های مرسوم که زبان آلمانی( به کار گرفت. یکی از سبک

ریشه در فضای فرهنگی آلمان دارد، تحت عنوان 

Liedermacher شود. در این سبک از شناخته می

موسیقی، خواننده غالبا خود آهنگساز و شاعر ترانه نیز 

عنوان برای این سبک از موسیقی هست و از همین رو این 

انتخاب شده است. محتوای موسیقی غالبا به تجربیات 

گردد. موسیقی پاپ که هنرمند در محیط پیرامون وی بازمی

ای نزد جوانان برخوردار است، سبک از محبوبیت ویژه

دیگری از موسیقی است که در کالس زبان خارجی به 

ر این نظر است که ( ب7: 1227شود. دیرشرل )کارگرفته می

های سنی خود را مخاطب این جوانان بیش از سایر گروه

( از موسیقی پاپ به 1222دانند. ویکه )سبک از موسیقی می

کند که بیشترین کاربرد را در عنوان سبکی از موسیقی یاد می

های انگلیسی، فرانسه و آلمانی دارد. موسیقی آموزش زبان

-اده و قابل فهم برای زبانتواند به واسطه زبان سپاپ می

ای آموزان، احساسات آنان را برانگیزد و باعث ایجاد انگیزه

: 9112فرای )-(. اوزبک11: 9113پیشوتکی مضاعف شود )

های موسیقی پاپ، استفاده ( نیز با برشمردن ویژگی25-22

داند. آموزان موثر میاز آن را با هدف افزایش انگیزه زبان

ها به واقعی بودن و به روز بودن وی از جمله این ویژگی
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موسیقی پاپ را  فرای-کند. اوزبکموسیقی پاپ اشاره می

داند و تاکید آموزان میبخشی از ابزار زبانی روزمره زبان

دارد که برخالف باور عمومی، از موسیقی پاپ برداشت 

آموزان بانتواند زشود و این تنوع در تفسیر مییکسانی نمی

های کالسی مرتبط به ویژه را برای شرکت در فعالیت

صحبت کردن ترغیب کند. و در نهایت اینکه موسیقی پاپ 

بیش از هر سبک دیگری در دسترس همگان قرار دارد و 

این ویژگی نیز کار را با این نوع از موسیقی هم برای معلم و 

قی که به کند. سبک دیگر موسیآموز تسهیل میهم برای زبان

برای کالس زبان خارجی  پژوهشگراناعتقاد برخی از 

(. 93: 1227تارتلین مناسب است، موسیقی کالسیک است )

کند تا از تارتلین به مدرسان زبان خارجی توصیه می

آموزان استفاده موسیقی کالسیک بدون آمادگی قبلی زبان

انتقاد از مدرسانی که کار با ( با 99: 9111نکنند. ویکه )

موسیقی کالسیک را در آموزش زبان خارجی دشوار ارزیابی 

کنند، معتقد است، این سبک از موسیقی فواید بسیاری می

دارد و تاکنون توجه کافی به آن صورت نگرفته است 

هایی که اشاره (. در کنار سبک12: 9112لوتکه/اوزارک )

استفاده از موسیقی فولکلور و قطعات موسیقی مناسبتی شد، 

 نیز در کالس یادگیری زبان خارجی متداول است.

( در مقاله خود به این نکته اشاره دارد 399: 9112کارین )

باید با در از نوع با کالم آن می ویژهبهکه استفاده از موسیقی 

های نظرگرفتن همان مراحلی صورت گیرد که از تمرین

شناسیم. پیش از شنیدن، طی شنیدن و ارت شنیداری میمه

پس از شنیدن. در مرحله پیش از شنیدن، آگاهی الزم به 

-آموز در ارتباط با آنچه قرار است شنیده شود، داده میزبان

شود. از جمله درباره واژگان جدید یا اطالعات عمومی که 

زان آموبرای ورود به موضوع الزم است. در طی شنیدن، زبان

یا  ایهای دو گزینههایی را در قالب پرسشتمرین

توان متن موسیقی دهند. همچنین میای پاسخ میچهارگزینه

-ها خواست تا واژهآموزان قرار داد و از آنرا در اختیار زبان

اند، تکمیل کنند. در مرحله هایی را که در متن حذف شده

هایی با موضوع توان تمرینپس از شنیدن موسیقی، می

، اصطالحات و ساختارهای نحوی ارائه کرد تا آنچه واژگان

فراگرفته شده است، تثبیت شود. در این مرحله همچنین 

-هماند را با آموزان خواست تا آنچه شنیدهتوان از زبانمی

به اشتراک بگذارند  وگوگفتخود در قالب  هایکالسی

 (. 19: 1159بائم بیرن)ر.ک 

کارهاییبرایاستفادهازموسیقیدرآموزشراه3.0

-در پایان پیشنهادهایی را برای به کارگیری برخی از سبک

و  Liedermacherکنیم: در سبک های موسیقی ارائه می

توان از متن آهنگ استفاده همچنین در موسیقی کالسیک می

تصاویر داستان آن آموزان خواست تا با کمک کرد و از زبان

توان با انواع را تعریف کنند. برای توصیف فضای آهنگ می

هایی که ها و فعلها کار کرد. از صفتها و اسمصفت

معطوف به بیان احساس هستند، در موسیقی کالسیک بهتر 

توان استفاده کرد. همچنین بیان نظر و تبادل تجربیات می

قالب تقویت مهارت تواند در این بخش در آموزان میزبان
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توانند به آموزان همچنین میگفتاری به کار گرفته شود. زبان

نوشتن متنی کوتاه در ارتباط با موسیقی مشغول شوند. انتقال 

اطالعات مرتبط با بحث کشورشناسی، از جمله در ارتباط 

نمونه،  طوربهزبان )با موضوع سیاست در کشورهای آلمانی

سیاسی در آلمان شرقی( از  وحدت مجدد آلمان یا نظام

کارگیری موسیقی در آموزش است. در های بهدیگر زمینه

در  9113ای که اشمیت در سال اینجا الزم است به مقاله

نیز به آن  ترپیشمنتشر کرده است و  Info DaFمجله 

های مختلفی ارجاع داده شد، اشاره کنیم. در این مقاله سبک

های پاپ و راک برای گروهاز موسیقی از جمله موسیقی 

 C1تا  A1آموزان در سطوح مختلف از مختلفی از زبان

مورد استفاده قرار گرفته است. نویسنده مقاله برای هریک از 

در کالس، عالوه بر ارائه طرحی  به کاررفتههای آهنگ

های متفاوتی از جمله نگارش متن، بحث و آموزشی، تمرین

ر را در نظر گرفته و همچنین توصیف تصاوی وگوگفت

مشخص به مراحل استفاده از موسیقی  طوربهاست. همچنین 

آموزان نیز اشاره در کالس و نحوه کار با آن از سوی زبان

آموزانی از کشورهای شده است. این طرح به دفعات با زبان

سال آزموده شده است.  51تا  19مختلف در گروه سنی 

توان در کالس رسد که میمی اشمیت در پایان به این نتیجه

های موسیقایی متنوع بهره برد. های متعدد در سبکاز آهنگ

آموزان در گام نخست با تنوع موجود در از این طریق زبان

فرای -شوند. اوزبکموسیقی برای یادگیری زبان آشنا می

-( نیز معتقد است که از موسیقی پاپ و راک می22: 9112)

( 1در کالس استفاده کرد: های مختلف توان در موقعیت

آموزان و در حین انجام تمرین در بندی زبانهنگام گروه

-کردن ذهن زبان ( به عنوان ابزاری برای آماده9کالس. 

( به عنوان ابزاری 5آموزان برای شروع موضوعی جدید. 

( استفاده از 9آموزان به صحبت کردن. برای ترغیب زبان

تواند وایی که خود میموسیقی پاپ و راک به عنوان محت

( استفاده از موسیقی پاپ و راک برای 9موضوع بحث باشد. 

( استفاده از موسیقی 3تمرین و تکرار ساختارهای زبانی. 

( استفاده از 2پاپ و راک برای تمرین و تکرار واژگان. 

( استفاده از 7موسیقی پاپ و راک برای یادگیری خالقانه. 

بزاری برای یادگیری موسیقی پاپ و راک به عنوان ا

( به عنوان ابزاری برای 9موضوعات فرازبانی و در نهایت 

توان از موسیقی در جهت آموزان. همچنین میسرگرمی زبان

آموزان و کالس، ارتقا میزان انگیزه زبان کردنجذاب

بائم بیرنآموزان بهره برد )قراردادن محوریت کالس بر زبان

( بر این نظر 17: 9115بائم )(. بیرن1222ویکه /  9115

توان از موسیقی در مراحل مختلف کالس بهره است که می

موسیقی به  محدودکردنبرد. وی همچنین تاکید دارد که 

-بائم پیشنهاد میتقویت مهارت شنیدن صحیح نیست. بیرن

قانه، درک مفهوم کند که از موسیقی برای نگارش متن خال

متن، تلفظ و دستور زبان استفاده شود. پیشنهاد دیگر این 

است که از نگریستن به موسیقی و هنر به عنوان فوق 

ای اختیاری که تنها در وقت استراحت و برای تشویق برنامه

رود، پرهیز کنیم، بلکه این دو ابزار را آموزان به کار میزبان

به کار ببندیم. قطعات موسیقی در جهت تولید و تفسیر متون 

نیز همچون متون ادبی تفاسیر فردی را به دنبال دارند. 
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دهنده موسیقی مانند، ملودی، ریتم، همچنین اجزای تشکیل

کننده موضوعات کامال متفاوتی صدا، تداعی قوتجنس و 

-توانند به گفتآموزان هستند و از همین رو نیز میدر زبان

ختم شوند. عالوه بر این، باید در  وگوها و تفاسیر متنوعی

های مختلف این هنر در هنگام استفاده از موسیقی به نقش

کالس آموزش زبان خارجی توجه داشت: نقش فلسفی، 

نقش سالمت روان، نقش برانگیختن احساسات و عواطف، 

موسیقی، استفاده از  شناختیروانو  شناختیجامعهنقش 

اختی، موسیقی برای های شنموسیقی برای تقویت مهارت

تقویت نوع یادگیری ناخودآگاه و همچنین استفاده از 

ولیکا موسیقی در قالب فرم و ابزار برقراری ارتباط )ر.ک 

(. در پایان به مراحل مختلفی که برای استفاده از 2: 9112

موسیقی در کالس یادگیری زبان خارجی مطرح هستند، 

آموزان از . مقدمه: در مرحله نخست، زبان1کنیم: اشاره می

منظر موضوعی، زبانی و همچنین به لحاظ فضای کالس 

شوند. برای نوع موسیقی که قرار است پخش شود، آماده می

شود و : اجرای موسیقی: در این مرحله موسیقی پخش می9

شود. معلم های انفرادی و شخصی میموجب تداعی واکنش

هایی را معطوف درنظرگرفتن زمان کافی، پرسشجا با در این

. در مرحله بعدی، 5کند. آموزان مطرح میبه موضوع با زبان

وگو آموزان با توجه به محتوای متن موسیقی وارد گفتزبان

آموزان . در این مرحله، از زبان9شوند. با یکدیگر می

اند را مورد شود تا نظراتی که در ابتدا داشتهخواسته می

های جدیدی ارائه کنند. تا به ازبینی قرار داده و استداللب

اینجا و در بخش نظری به نقش و اهمیت موسیقی در 

یادگیری زبان خارجی و پیشنهادهایی برای انتخاب و ارائه 

آن در کالس پرداختیم. در بخش نتایج به این موضوع 

خواهیم پرداخت که این نقش و اهمیت تا چه حد در کتب 

   زبان آلمانی مورد توجه قرار گرفته است. آموزشی 

 نتایج .3

اثر آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار  2در میان 

قطعه موسیقی مورد استفاده  29گرفت، در مجموع تعداد 

ها نشان داد که از این تعداد تنها در قرار گرفته است. بررسی

 ، موسیقیTangram aktuellپنج مورد و آن هم در کتاب 

بدون هیچ هدف آموزشی )نه تمرینی برای موسیقی طراحی 

شده و نه موسیقی در خدمت یادگیری مهارتی قرار گرفته 

است( و ظاهرا فقط برای سرگرمی به کاررفته است. در 

سایر موارد، موسیقی در خدمت هدفی آموزشی قرار داشته 

کارگیری موسیقی با و یا است. نمودار زیر بیانگر دفعات به

 ن هدف آموزشی است.بدو

: نسبت قطعات موسیقی با 1نمودار   

 هدف آموزشی به قطعات موسیقی بدون هدف آموزشی
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در بخش بعدی پژوهش این نکته را مورد توجه قرار دادیم 

که موسیقی در خدمت یادگیری چه موضوعاتی در کتب 

، کشورشناسی و واژگانآموزشی قرار دارد. دستور زبان، 

هار موضوع اصلی هستند که مورد بررسی تمرین تلفظ، چ

 قرار گرفتند.

: موضوعاتی که از طریق موسیقی آموزش داده 9نمودار 

 شوندمی

 

قابل مالحظه است، بیشترین  9در نمودار  که طور همان 

شود، موضوعی که از طریق موسیقی آموزش داده می

کشورشناسی است. پس از کشورشناسی و موضوعات 

زبان، واژگان در مقام آشنایی با کشورهای آلمانیمرتبط با 

دوم قرار دارند. سپس دستور زبان و در پایان تمرین تلفظ با 

درصد، در جایگاه سوم و چهارم  3درصد و  9به ترتیب 

قرار دارند. اینکه آموزش موضوعات مرتبط با کشورشناسی 

در رتبه نخست قرار گیرد، شاید دور از ذهن نباشد، اما 

توانست بیشتر مورد توجه ن تلفظ از طریق موسیقی میتمری

 های آموزشی قرار گیرد. نویسندگان کتاب

موضوع دیگری که از طریق تحلیل موسیقی، مورد بررسی 

-قرار دادیم، این است که موسیقی در خدمت یادگیری کدام

یک از چهار مهارت اصلی قرار دارد. به عبارتی دیگر، با 

ها و اهداف مشخص شده برای هر نبررسی موسیقی و تمری

یک از قطعه به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که کدام

 کمتر با موسیقی سروکار دارند. یککدامها بیشتر و مهارت

: میزان استفاده از موسیقی در 5نمودار 

 ارتباط با فراگیری چهار مهارت اصلی
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خواندن کنیم، مهارت مشاهده می 5که در نمودار  طور همان

درصد بیشترین میزان از استفاده از موسیقی را به خود  91با 

کردن اختصاص داده است. در جایگاه دوم، مهارت صحبت

درصد و  91های شنیدن با درصد و پس از آن مهارت 97با 

رسد، با توجه به درصد قرار دارند. به نظر می 19نوشتن با 

ژه شنیدن کردن و به ویهای صحبتاین نکته که مهارت

بیشترین ارتباط را با موسیقی دارند، میزان استفاده از 

ها در مقایسه با مهارت موسیقی در آموزش این مهارت

توان بیش از گذشته خواندن کم است و از این ظرفیت می

 بهره برد.

کتاب آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی  2در میان 

را پوشش  B1تا  A1کتاب آموزشی سطح  7قرار گرفت، 

که پیشتر اشاره شد، از  طور هماندادند. دو کتاب دیگر می

 C1تا  B2( و همچنین سطح Studio d) C1تا  B1سطح 

(em neuرا دربرمی ) گیرند. از آنجا که غالب کتب

-آموزشی مورد بررسی، سه سطح مقدماتی را پوشش می

یک از شدن این موضوع که در کدامدادند و با هدف روشن

این سطوح بیشتر از موسیقی استفاده شده است، بررسی 

    خود را ادامه دادیم. 

: میزان استفاده از موسیقی در سطوح مختلف 9نمودار 

 یادگیری زبان خارجی

 

کنیم، بیشترین میزان مشاهده می 9که در نمودار  طور همان

از استفاده از موسیقی در میان کتب آموزشی مورد بررسی، 

شود و پس از آن دیده می Menschenکتاب آموزشی  در

Tangram aktuellهای بعدی به ترتیب . در جایگاه

Team Deutsch ،Schritte plus Neu ،Studio d ،

Starten wir  و در رتبه آخر کتاب آموزشیDaF 

kompakt  قرار دارد. در تمامی کتب آموزشی مورد

، Team Deutschکتاب بررسی در این بخش، به استثنای 

دهد. در بیشترین استفاده از موسیقی را نشان می A1سطح 

و Team Deutsch برخی از کتب آموزشی مانند 

Studio d  در سطحA1  وA2  به یک میزان از موسیقی

و  Menschen استفاده شده است. در کتب آموزشی

Starten wir  این تشابه در سطحA2  وB1 مشاهده می-

دهد که استفاده از موسیقی بخش نشان میشود. نتایج این 

در مراحل آغازین یادگیری زبان آلمانی و شاید با هدف 

های آموزان به شرکت در فعالیتایجاد انگیزه و ترغیب زبان

0

2

4

6

8

10

12

A1 A2 B1



 

592 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

37
3


تا

39
3

 

 

  

کالسی بیش از سطوح دیگر مورد توجه نویسندگان کتب 

آموزشی قرار گرفته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز 

که از میان کتب آموزشی بررسی شده در این اشاره کنیم 

 Menschen, Tangramهای پژوهش، در کتاب

aktuell, Schritte plus Neu  در پایان درس یا فصل از

موسیقی استفاده شده است و محتوای آموزشی با محتوای 

توان کلی، می طوربهها یکسان است. حداقل یکی از درس

موسیقی در حاشیه گفت در سه کتاب آموزشی نامبرده 

استفاده شده و به بخشی از کتاب تعلق دارد که تدریس آن 

در کالس به تشخیص معلم بستگی داشته و اختیاری است. 

 ,Studio d ,اما در بقیۀ کتب آموزشی بررسی شده، یعنی

Team Deutsch, Starten wir, DaF kompakt  

ضمن درس و در حین معرفی و تمرین درس موسیقی، به 

 برده شده است.  کار

 ترپیشدر بخش دیگری از پژوهش حاضر و پیرو نکاتی که 

های موسیقی در یادگیری زبان در ارتباط با انواع سبک

خارجی مطرح شد به این موضوع پرداختیم که در کتب 

از انواع  یککدامآموزشی مورد بررسی در این تحقیق 

 اند.های موسیقی بیشترین کاربرد را داشتهسبک

-های موسیقی به: انواع سبک3نمودار 

کاررفته در کتب آموزشی مورد بررسی در این 

 پژوهش

 

گونه که از اطالعات این نمودار پیداست، موسیقی پاپ همان

کاررفته در کتب درصد بیشترین قطعات موسیقی به 99با 

آموزشی مورد بررسی در این پژوهش را به خود اختصاص 

درصد قرار  92م موسیقی رپ با داده است. در جایگاه دو

درصد. در جایگاه  11دارد و پس از آن موسیقی راک با 

هاپ هر کدام با چهارم و پنجم موسیقی کالسیک و هیپ

درصد قرار دارند. سبک بلوز و موسیقی جاز  2سهم یکسان 

درصد در دو جایگاه پایانی قرار دارند.  9نیز هر کدام با 

این حوزه گفته  پژوهشگراناز قول  ترپیشطور که همان

شد، مبنی بر اینکه موسیقی پاپ بیشترین محبوبیت را در 

دهد، موسیقی میان جوانان دارد، نتایج این بخش نشان می

در میان  کمدستهای موسیقی، پاپ بیش از سایر سبک

-کتب آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

مورد توجه  درستیبهنظر است. و از این  اند، کاربرد داشته

 نویسندگان کتب آموزشی قرار گرفته است.   

44% 

4% 10% 

26% 

6% 

4% 
6% 
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Rock
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 گیرینتیجه .2

 کارگیریبهدر پژوهش حاضر سعی شد تا تاثیر مثبت 

آموزان را موسیقی در فرایند یادگیری زبان خارجی بر زبان

هایی از نشان دهیم. همچنین نشان دادیم که چه سبک

برای آموزش  راهکارهاییتوان با بهره از چه موسیقی را می

زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی مورد استفاده قرار داد. 

، به این پرسش پاسخ دادیم که چه معیارهایی عالوه بر این

برای انتخاب موسیقی مناسب در جهت استفاده در کالس 

اند. در بخش علمی پژوهش که به تحلیل آموزشی مطرح

وسیقی پرداختیم، نشان کتب آموزشی از منظر استفاده از م

ظرفیتی که به آن اشاره  رغمعلیدادیم که مهارت گفتاری 

شد، کمتر از مهارت خواندن مورد توجه نویسندگان کتب 

آموزشی مورد بررسی قرار داشته است. از سوی دیگر، این 

نظر مورد تایید قرار گرفت که مهارت خواندن، با توجه به 

ب، از طریق موسیقی به های کتاسهم این مهارت در تمرین

های دفعات مورد توجه قرار گرفته است. در بخش سبک

موسیقی نشان دادیم که با وجود تاکیدی که بر موسیقی 

کالسیک و باروک شد، کتب آموزشی سهم اندکی به این 

اند و بیشتر به دنبال سبک سبک از موسیقی اختصاص داده

 اند. فرضیهموسیقی محبوب جوانان، یعنی موسیقی پاپ بوده

دیگری که مورد تایید قرار گرفت، آن بود که مباحث مرتبط 

با کشورشناسی سهم بسزایی در آموزش از طریق موسیقی 

 واژگاندارند و در مقایسه با موضوعاتی نظیر دستور زبان و 

در اولویت کتب آموزشی قرار دارند. همچنین نشان دادیم 

ش تلفظ صحیح رغم ظرفیت مناسبی که برای آموزکه علی

از طریق موسیقی وجود دارد و همچنین امکان طرح مباحث 

مربوط به آواشناسی از طریق موسیقی، کتب آموزشی بهره 

 اند.  کافی از آن نبرده
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