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  دهكيچ
ـ  در ا  ياريبس. ز است يبرانگ   بحث يگفتار ،ي آموختن زبان خارج   يصحبت بر سر چگونگ     نـه يزمن  ي

شور ما  كه در گذشته، در     ك است   يا  شده   شناخته ين ابزارها يتر ، از مهم  يازبرخوان. اند ردهك يپرداز  هينظر
 مدارس، گونهن يده شدن اي برچيدرپ. اربرد فراوان داشته استك دوزبانه  يالملل  نيژه در مدارس ب   يو   به و

. دست فراموش سپرده شد  و بهرفته برون يآموز  زبانيها  روشةگستر از يز تا حدود فروان ي ن يازبرخوان
 ها يدگرگون يا  پارهاربستك يرا ب ي تخصص يها  تهيمكل  كيتش م تا با توجه به    يا  ردهك تالش   ،ن مقاله يدر ا 

ن در  يش از ا  يه پ ك يآموزان   از دانش  ي بخش يها ه و استناد به تجرب    يداني م با پژوهش در سرفصل دروس،    
 يريارگك ز با بهيها مشغولند و ن  در دانشگاهيس زبان خارجيتدر نون بهكا ن مدارس درس خوانده و هم   يا
 بـدون   يگـر ي و د  ي با استفاده از ازبرخـوان     يكين،  اين دو گروه مختلف از دانشجو     ي، ب آموزش ةوين ش يا

  .       مينكد كي آن تأةدوبار يريارگك  و بر بهين ابزار را بررسير ايارناپذكاستفاده از آن، سهم ان

  .يالملل ني، مدارس بيرد ارتباطيك، ترانه، روي، ازبرخوانيآموزش زبان خارج: يديلك هاي هواژ
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  نهيشيپ
 ياربركـ  ي آموزشـ  يهـا  السكـ ربـاز در    يه از د  كـ  اسـت    ييارهـا ك راه ة، از زمر  1يازبرخوان

ات و  يـ  ادب يهـا  السكـ  ةژيـ وت،  يجهت ماه   به ،رديكن رو يه ا كن باورند   ي بر ا  يبرخ. است داشته
ن يـ ا.  بر محفوظات است   كت در ي بر اولو  يد نظام آموزش  كيه تأ كم  يدان ي م يكشعر است؛ چه، ن   

ن يـ امروز شـواهد دال بـر ا  . ستيهرگز روا ن ، آنك بدون در ،ه استفاده از زبان   ك است   يدر حال 
رش در  يسب مهـارت در تـست زدن، بـا هـدف پـذ            كـ  يسـو  آموزان بـه   ش دانش يه گرا كاست  
 سبب شده تـا سـطح   هكست  ها  ورود به دانشگاه   يور سراسر كنكژه در   يو  مختلف، به  يها آزمون

 يعنـ يش،  آمـوز ين راسـتا، هـدف اصـل   يـ نـد و در ا   كحد چگونه تست زدن نزول        به يريادگي
تـه  كن ن يز در همـ   ي با تست زدن ن    ي ازبرخوان ي ماهو يدوگانگ.  سپرده شود  يفراموش  به يريادگي

ه بـر   كـ است   2يگفتار-يداري شن ييايكرد آمر يك همچون رو  ييها ن همه، روش  يبا ا . نهفته است 
 شـگرد اربرد را حفـظ و از    كـ  مشخص و متناسب با نوع       يوگوها گفتد  يآموز با   آن، زبان  يمبنا
 ،نة نقش حافظـه در آمـوزش زبـان        يران، در زم  يدر ا . ندك استفاده   يريادگي ي برا 3طرسپردنخا به

 امـا   ، ارشد انجام گرفته اسـت     يارشناسكنامه در مقطع     اني در قالب پا   هم ، آن ك اند ييها پژوهش
ن ياز همـ  . خود نگرفته   به يل جامع ك، ش ي ازبرخوان ةنيزمژه در   يو  به ها، گونه پژوهش ن  ينون ا كتا

گرفتـه،    صـورت  يمطالعـات عملـ    ت موضوع و با استناد بـه      ياهم  به نگرشم تا با    ير آن شد  رو، ب 
دانـشگاه و   ( معتبـر    يط آموزشـ  ي مشخص در دو محـ     يه بر جامعة آمار   كي سال، و ت   يكمدت   به

  .ميده بازتاب مقاله نيدر ا و پژوهش خود را دنيبررسجة ينت) يآموزشگاه زبان خارج

   بحثيستگيبا
ـ  يريتعب ا، به ي يالملل ني از مدارس ب   يچندان دور در برخ     نه يا شته در گذ  يازبرخوان  ة، دوزبان

. ف شده بـود   ي تعر يي مقطع ابتدا  ي آموزش ةدر برنام » يدروس اجبار « از   يكيعنوان   شورمان، به ك
ـ    ينخـست . ن دسـت مـدارس داشـتند      يس ا ي در تأس  يان نقش مهم  يفرانسو ، يالمللـ  نين مدرسـة ب

ـ  ي تاسـ يديخورشـ  1241ه در سالك نام داشت    ييلو سن ـ  يس شـد و در پ  ة آن، مـدارس دوزبان
جـز   بـه (ن مـدارس    ي ا شتريب. ديم بنا گرد  يتو مر ي و انست  يانس، راز ي، آل كز مانند ژاندار  ي ن يگريد

ـ ند شـد يانـداز   راهي فرانسويشان و مروجان مذهبيشك، توسط   اركآغاز به   ، در   )يراز  بـا  ي، ول
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ـ ي معلمـان ا   ،گذشت زمـان   تجربـة موفـق   . دنـد يت ورزكن مـدارس مـشار  يـ ز در ادارة ا   يـ  ن يران
 مـوثر و  يهـا  وهيه بـر شـ  كيـ ن مدارس با زبان فرانسه آشنا شدند و  ت         يه در ا  ك يآنان يآموز زبان

ه كـ  ،ن پـژوهش يـ سندگان ايـ  از نويكـي  ي و البته تجربة شخصي زبان خارجياددهيمد در   اارك
 گونـه ن  يـ  موفق ا  يارهاكازو از س  يكيرده، ما را بر آن داشت تا        كل  ين مدارس تحص  يخود در ا  
اجـرا    بـه يصـورت عملـ     خـود بـه    ي آموزشـ  يها السك از   يكي را در    ي ازبرخوان يعنيمدارس،  

 بـر   يد نظـام آموزشـ    كيـ رغـم تأ   ه بـه  كـ  داد نشان   يداني م پژوهشن  يج حاصل از ا   ينتا. ميبگذار
ه بـر   كيـ د و بـا ت    يـ  متفـاوت را برگز    ياركد راه ي زبان، با  ةگستر بر محفوظات، در     كت در ياولو
 غـا يدره  كـ  اراكن شگرد   يه ا كرفت  يرد و پذ  كها تأمل    ريزي   برنامه گر در يشن، بار د  ي پ يها هتجرب

توانـد   ي مـ  ،شـود  يها مشاهده مـ    ها و دانشگاه    محسوس در آموزشگاه   ينحو نون فقدانش به  كا هم
  .  باشديالن آموزشكاهداف   بهيابيساز دست نهي و زمدست آورده بهن خود را يشيگاه پيجا

  قدمهم
 برخوردارند، در   يا ژهيگاه و يه از جا  ك 1يرآموزشيا غ ي يدر مباحث آموزش زبان، منابع واقع     

 يمنابع  بهيرآموزشيمنابع غ. اند ده شدهي آموزش ته تنها با هدف  ه  كرند  يگ ي قرار م  يتقابل با منابع  
 مثـال،   يراب. اند ده نشده ي د كالس آموزش زبان تدار   كدر    آموزش ير برا يناگزه  ك شود يگفته م 

 امـا  ،الس آموزش زبان فرانـسه ننوشـته اسـت        كس در   ي را با هدف تدر    بابا گوريو تاب  ك كبالزا
اسـتفاده از   . ش بهـره ببـرد    ي خو ي آموزش يها د به هدف  ي رس يبراتاب  كن  يتواند از ا   يمدرس م 

پارچـه بـا ابـزار    يك يريادگيـ ه بر روش  كي و با ت   1970 يها ش از همه در سال    ي منابع ب  گونهن  يا
ه در  كـ  اسـت    ين در حـال   يـ ا. افـت يه رواج   كـ  بـود    2 سـطح    ي برا SGAV(2 (ي بصر -يعسم

ار ي در سطوح و مراحل بـس      آغاز،ار از همان    كن راه ي، ا 3ي ارتباط يردهايك متأثر از رو   يها روش
شـوند   ي محسوب مـ   يرآموزشي منابع غ  ةها از زمر   ترانه.  مورد استفاده قرار گرفت    ،يريادگية  ياول
ت ي جـذاب  ،ن بـودن  يل آهنگـ  يـ دل  بـه  ،ن منبـع  يا.  دارند ياربرد فراوان كبان  الس آموزش ز  كه در   ك
ه بـا  كـ نـد  ك ي مـ  كمكآموزان   زبان ها به  ضرباهنگ موجود در ترانه   . آموزان دارد   زبان ي برا ياديز

 زبـان   يريادگيـ ه  كـ د درنظر داشـت     يدر آموزش زبان با   .  بپردازند يازبرخوان  به يشتريسهولت ب 
 ي چگـونگ  يريادگيمثابة   ه به كست، بل ي ساختارها و دستور زبان ن     يريادگي يمعنا  فقط به  يخارج

__________________________________________________________________ 
1. Document  authentique 

2. Méthode structuro globale audio-visuelle 
3. Approche communicative 
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ق يـ  توف 1 مهـارت  4سب  كد در   يآموز با  ن راستا، زبان  يدر ا . د است ي جد يياي ارتباط با دن   يبرقرار
ن، افـزون  ي نوي آموزشيردهايك در رويول .ردن و نوشتنكخواندن، گوش دادن، صحبت : ابدي

 4 و چگونـه اجـرا  3اد گـرفتن يـ ، چگونه 2ارت چگونه بودنشده، بحث مه  ادي مهارت   4سب  كبر  
 زبـان و    يريادگيـ  بـا مـسئلة      يها ارتباط تنگـاتنگ    ن مهارت ي ا يريادگي. شود يز مطرح م  يردن ن ك

 در آموزش زبـان  ينافرهنگيمقولة مهم ب   پرداختن به  يستگيباه  كنجاست  يا.  دارد يفرهنگ خارج 
 ين مطلب ياول"  پزوهشگران ةگفته به. شود يح م ان مهم آموزش مطر   ك از ار  يكيعنوان   ، به يخارج

ت بـا آمـوزش فرهنـگ      يـ  زبـان، درنها   يـك ه آموزش   كن است   ي ا خورد يمچشم   نجا به يه در ا  ك
 سخن ي خارجيها  از زبانيكي  بهيراحت م به يه اگر بتوان  كآموزد   يما م  تجربه به [...] توأمان است   

لة ين زبـان وسـ    يـ ه ا ك ميشو يمت  ي هدا ينگفره  به م،يطور مستق  بهه  كن است   يش ا يم، معنا ييبگو
  )Passel & Grève:192( ."ل آن استانتقا

 ينـ يب ق در جهـان يـ  و تحـول عم يدگرگـون ند  ي از فرآ  ي، درواقع بخش  ي زبان خارج  يريادگي
ه فراتر از آن و در سطح ارتباط بـا          كر و زبان، بل   ك نه فقط در ارتباطات ف     ها، يدگرگونن  يا. است

 زبـان  يريادگيـ  بـر  افـزون آمـوز   زبـان . ابـد ي ي بروز مانكامآموز   زبانيوننك ياي دن ي ورا ييايدن
 يانيـ  جر ،آمـوزش زبـان   . شـود  يز مأنوس م  ي ن ي خواه ناخواه با فرهنگ آن زبان خارج       ،يخارج
د كيـ  در آمـوزش زبـان تأ   يان فرهنگ ي جر يستگيبا بر   يخوب  به يرد ارتباط يك است و رو   يفرهنگ

م ارتبـاط   يآمـوز  ي مـ  ،ردنكـ با ارتباط برقرار    "ه  ك مهمن  ي بر ا  هكي با ت  ،رديكن رو يا. است دهيورز
. دهـد  يرا نـشان مـ    ي سـازگار و پـذ     يريادگيـ  يهـا  ، خود را در برابـر تنـوع بافـت         "مينكبرقرار  

.  فرهنگ آن زبان توأمان است   يريادگي با   يه آموزش زبان خارج   كم  يگفت  )1392:73ان،  يرحمت(
 در  يم بـا فرهنگـ    ي مستق ينحو ، ما را به   ي خارج يها بان از ز  يكي با   ييه آشنا كه نشان داده    يتجر

م يتوان ي م ،آنچه گفته شد   حال، با توجه به   . ن زبان برخاسته است   يه از دل ا   ك دهد يمارتباط قرار   
 از  يكـي  ةمثاب  به ،ي ازبرخوان يعني،  ي زبان خارج  يري مهم فراگ  يها لهك از شا  يكي نقش   يبررس به
وه ين شـ  يـ  ا يريشود با ازسرگ   ي چگونه م  هكم  ينگراتفاق ب   و به  مي بپرداز ي امور فرهنگ  يها ستهيبا

  .ران برداشتي زبان دوم در ايريادگي مؤثر در ي گام،ي آموزشيها السكدر 
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  يبحث و بررس
، مـتن  )يقيا بـدون موسـ  يهمراه (شود؛ شعر، ترانه    يم م يچند دسته تقس    اساسا به  1يازبرخوان

بـا   ي، ازبرخوانيدر آموزش زبان خارج. تهيكا اتودي ييت، خودامالي درنها،منثور مانند داستان و
 و  ي تـوانش زبـان    افتيدر ي برا 2ي آموزش كمك عنوان ابزار مهم   تواند به  يه بر شعر و ترانه م     كيت

، وچـه ك گره خوردن با فرهنـگ  ةواسط  بهشتريبها  ه ترانهكرد، چرا   ي مورد استفاده قرار گ    يفرهنگ
 بـا   ،يا هـر ترانـه   .  برعهده داشته باشـند    يار مهم يز نقش بس  ي زبان و فرهنگ ن    ةنيزم در   توانند يم

 زبـان   ي فرهنگـ  يهـا  تيـ انگر ظرف يـ تواند ب  ياش، م  ندهي خواننده و سرا   ييايقلمرو جغراف  توجه به 
شبرد يـ ، در پآمـوز  زبـان  يا و جذاب بـرا ي پويي مضاعف و فضا  يا زهيجاد انگ يمقصد باشد و با ا    

 از  يا ر مجموعـه  يـ  و هنر ز   ، از هنر جامعه   ي بخش ،نهترا.  مدرس موثر واقع شود    ياهداف آموزش 
ـ  يـ ترت و  انگر نظـم  يـ ساختارش، ب  ترانه، عطف به  . فرهنگ آن جامعه است    ن ي و همچنـ   يب درون

 مـدرس   ي بـرا  يرينظ ي ب ي آموزش كمكم ابزار   كحدر  تواند   يه م ك است   يقي احساس عم  ةتجرب
  . ن استيگزي قابل جاري غيش ساختاريها لهك اغلب ما، ترانه و شايبرا. زبان باشد

چـون   آمـوزش، هـم   " هكشود   ي م ي مدع 4مثلث آموزشي تاب خود باعنوان    ك در   3يژان هوس 
ت يـ شود، سپس مـدرس و درنها  يابتدا آنچه آموخته م   : ل شده كيه از سه عامل تش    ك است   يمثلث

 آمـوزش   يان اصل ك از ار  يكيعنوان    به ، مدرس .)Houssaye,1998:30 ("آموزد يه م ك يشاگرد
 يريادگيـ  ةزيالس، انگكد بتواند در يو با الس داردكت ي و هداريزي  برنامه دري، نقش مهمزبان

د يـ  با،آموزد يه زبان مك يه هم مدرس و هم شاگردك است ي عامل مهم ،زهيانگ. ش دهد يرا افزا 
ط دوسـتانه در    يجاد مح يق ا يزه، از طر  يت انگ ي تقو يها  از راه  يكي. هر دو از آن برخوردار باشند     

 ي گروه يارهاك و   يارك سرشار از هم   يطيد مح يالس با كط  يمح. شود يسر م يه م ك است   السك
با توجـه بـه   . ندكالس را اداره ك ،ق و هدفمند  ي دق ريزي   برنامه د با ي با ،انين م ي در ا  ،باشد و معلم  

  و ازاند  جامعهانها، جوان   زبان و چه در دانشگاه     يها آموزان، چه در آموزشگاه     زبان ةنيشيبه  ك  نيا
ن يـ ن، استفاده از ا   ي دارد، بنابرا  آنان ي برا يشترينسبت ب  ت به ي و ترانه، جذاب   يقيه موس ك ييجا آن

 يدهنسازما.  در آموزش زبان محسوب شود     يار موثر كتواند راه  ي م ،الس آموزش زبان  كدو در   
 اسـت   يت مهم ك، حر يا ازبرخوان ي استفاده از ترانه     يالس آموزش زبان فرانسه بر مبنا     كح  يصح
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در (رو، انتخـاب مـتن       نيـ از ا . ش دهد ي را افزا  يريادگي ةزي انگ ،ه برآن كيتواند با ت   يمدرس م ه  ك
ات كـ  ن يين رمزگـشا  ي شـود و همچنـ     يه قرار اسـت ازبرخـوان     ك يا ا ترانه يا شعر   ي) ييخودامال

  .ردكفا خواهد ي ايريادگي قدرت يساز نهي در بهييسزا  در آن، نقش بهي آموزشةنهفت
 متن مورد نظـر را بـا   ين فحوا يچن تواند لحن خواننده و هم     يرانه، مدرس م  ار با ت  كهنگام   به

ا ترانـه، مثـل هـر منبـع         يـ ه شعر   كست  ي ن يديترد. ندكتر   ، قابل فهم   ا ژست يات  كاستفاده از حر  
 ييها ، واژه ندك  يمالس استفاده   كه مدرس با هدف آموزش در       ك يگري د يرآموزشيا غ ي يآموزش
گـوش   آمـوزان بـه    ق زبـان  يزمان با تـشو    تواند هم   مي مدرس. ا آشناست  ن آموز  زبان يه برا كدارد  

ا بـا ژسـت و      يـ  ،دهـد  يش مـ  يه در حاالت چهـرة خـو      ك ييها يدگرگونلمات را با    كن  يدادن، ا 
 در ، درواقـع  ،وهين شـ  يـ ه ا كـ م  ينيب ي م ،نسانيبد. ندكآموز قابل فهم      زبان ي برا ، بدن يلكات  كحر

ه در آن، كـ  يعلمـ " يعنـ يند، يگو ي م1يشناس ه بدان جنبشكرد يگ ي قرار مي همان اهداف يراستا
ه كـ گونـه اسـت      نيـ ا) 226: 1392ان،  يـ رحمت. ("لنـد ي دخ ينـد ارتبـاط   ياه در فر  كات بدن   كحر

 آن  ،او ارائه شـود     خاص به  يا  از واژه  يا ا ترجمه يه معادل   كآن ي از موارد، ب   ياريآموز، در بس   زبان
جـاد  يتواند با ا   يب، مدرس م  ين ترت يبد. رديگ يفرا م ه هست   ك يرا بدون واسطه و در همان قالب      

ژه در قالـب ترانـه اسـت و         يو  به يم ازبرخوان يه محصول مستق  كا  ي شاد و در آن واحد پو      ييفضا
 يدور از خـستگ  د و به  ي جذاب و مف   يطيآموز را با مح     از آن، زبان   ي ناش ي آموزش يها يخلق باز 

گانه و ي بيها نظر از آموزش واژه دهد تا صرف يمان ك به او اميطين محيچن . و مالل آشنا سازد
ز توجـه   يـ ها و متضادها ن     دستور زبان، امال و مترادف     يساختارها ها، به  ح آن ين تلفظ صح  يچن هم

ـ  كـ  يمبودك،  ي آموزش سنت  يها در روش . ژه داشته باشد  يو شـود،   يش از همـه مـشاهده مـ       يه ب
ـ ك ان ةتـ كن ن يا.  است يريادگي توأم با    2احساس لذت   از  ياريه بـس  كـ رفت  يد پـذ  يـ ر را با  يذارناپ

شوند  يالس حاضر م  كشتر از سر اجبار سر      ي ب ،ترند وسال م سن كه  كدسته   ژه آن يو آموزان، به  زبان
.  در جمـع مواجهنـد  يـي رو مكـ  بـا معـضل   شتريـ بز ي نيان زبان خارجيدانشجو. ارينه از سر اخت  

ار كـ  تـا در     زديـ برانگآمـوز را     ب، زبـان  يـ  و ترغ  يك تحر بادهد تا    يان م كمدرس ام   به يازبرخوان
ردن و  كـ ن بـا فرامـوش      يچنـ   دوستان عقب نماند و هم     گريدالس و   ك، از   ندكت  ك مشار يگروه

ب اشـتباه  كـ  خـود مرت ردكاركـ ه مبادا در ك ني از اي و ترس ناشييورمك و شرمغلبه بر احساس  
  . وندديها بپ يالسك جمع هم  به،شود
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ز آن از ييـ رد و سـبب تم   كـ  سـراغ    يار ازبرخوان كد در سازو  يه با ك يگريص د ي خصا ةاز زمر 
ا ترانـه  يـ ه در شعر ك يضرباهنگ.  وجود ضرباهنگ است،شود ي مي آموزشيها  ابزار كمكگر  يد

ه نداشته باشـد و    كي خود ت  يداريا د ي يداريند تا فقط به حافظة شن     ك  ي م كمكآموز   زبان  به است،
، ينار وجهة آموزشك در  ،يه ازبرخوان ك گونه است  نيز بهره ببرد؛ ا   يش ن ي خو ييقاياز حافظة موس  

ها  نقش ترانه . دهد ير قرار م  ي را تحت تاث   يسكه هر   كابد  ي  يز م ي ن يحي و تفر  1نندهك   سرگرم يبعد
ه يـ ن قاف يچنـ  ه ضرباهنگ، نـوا و هـم      ك ييجا از آن . دهنده است   شتاب ي، نقش يريادگيند  يادر فر 

 يريادگيـ جـه،   ي در نت  ،نـد كتـر     را آسـان   ينار ازبرخوا كنار هم،   كتواند خواه مجزا و خواه در        يم
توانـد   يآموز م   زبان ،ن رو ياز هم . مدت خواهد بود   ي باشد، طوالن  ي و موقت  يه مقطع ك  ني ا يجا به
ه كـ  ييرارهاكخاطر بسپارد و با ت     گانه را به  يلمات ب ك يآسودگ دار، به   ضرباهنگ يها  ترانه كمك به

الس، از  كـ ط خـارج از     ي در محـ   يار و حتـ   كصورت خود  ه به كند  ك  با لذت همراه است، عادت      
 يه نه تنها رنج و سختك است ين در حال  يا. ندكح و درست زبان دوم استفاده       ي صح يساختارها

ب خـاطر و از  ين ساختارها را با طيه اكها متحمل نشده، بل خاطر سپردن آن  در حفظ و به ياديز
 يا ترانـه حتـ  يـ  متون منظـوم  يازبرخوان. رده استكرار ك رغبت هر روز با خود زمزمه و ت     يرو

دهـد   يان را م  كن ام يها ا  آن ند و به  ك  يق م ي تشو يريادگي  به ،تر را هم   فينسبت ضع  آموزان به  زبان
 در  يشتريـ نفـس ب   نان به يداستان و همنوا شوند و با اطم      منند، با جمع ه   كتا بر ضعف خود غلبه      

 .خود باور داشته باشند نند و بهك تكشر ي آموزشيها تيفعال
 يداري شـن يتوانمنـد  نخستد ي با ،يح واژة خارج  ي تلفظ صح  ةويش تسلط بر    يآموز برا  بانز

 ييجـا  از آن. ز دهـد ييص و از هم تمي اصوات آن واژه را درست تشخيعنيند، كت يخود را تقو  
دن يشـن  د گوش را بـه    ي با ،گر متفاوت است، در گام نخست     ي هر زبان با زبان د     ييه ساختار آوا  ك

. شودا يان تلفظ درست مه ك و ام  ، فراهم يي آوا يساز هي شب ينه برا ي داد تا زم   د عادت ي جد يآواها
 يهـا  وهين شـ يتـر  جيـ  از راوگـو  گفـت  و 2يداريد - يداريوة شنيه آموزش زبان به ش   كم  يدان يم

 و لمـات ك حيصـح  يادا ―دن و درست گـوش دادن       يان، درست شن  ين م يدر ا .  است يآموزش
دن يدرسـت شـن  . ل شوديز تسهين و درست نوشتن نشود تا درست خواند   يم باعث ― اصوات

 و  ين ازبرخـوان  يهـا در حـ     لمـه كننده و مفرح    ك  رار سرگرم كت. مستلزم درست گوش دادن است    
آمـوز   د در ذهن زبـان    ي جد يح تلفظ و آوا   يثبت صح   به ، مناسب يها تيها در موقع   استفاده از آن  
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 آنـان در  ين خطـا  يشتريـ ه ب كشد  م  يآموزان متوجه خواه    زبان يل خطاها يدر تحل . ندك  يم كمك
ست يـ گوشش آشـنا ن  ه بهكشنود  ي را مييها آموز واژه  زبان. دهد  مي ه رخ ك است   يداريبخش شن 

 گـوش بـا     1ردنكـ آشـنا   . ب اسـت  يش غر يز برا ي ن يداريداند و از لحاظ د     يز نم يش را ن  يو معنا 
 ،هنگام گـوش دادن  ،آموزان زبانشتر يب. ح گوش دادن استيها مستلزم فراگرفتن روند صح     لمهك

جـاد اخـتالل در رونـد       ي ا يل اصـل  يـ  از دال  يكيه  ك مواجهند   يتوجه مكز و   كل عدم تمر  كبا مش 
 يشتريـ ت بيآمـوز جـذاب    زبـان يه دارد براك يل ضرباهنگيدل ترانه به . شود ي محسوب م  يريادگي

  . ندكموضوع درس توجه   بهيشتريشود تا با دقت ب يدارد و باعث م
، ي ازبرخـوان ي مهـم و ابزارهـا  ي از منـابع فرهنگـ  يكيعنوان  ها، به رانه به ت ي دسترس ،امروزه

م آمـوزش زبـان در      ي چنانچه بخواه  ، مدرس آسان شده   ي برا ،نترنتي ا ژهيو ها و به    رسانه كمك به
 يعنـ يم،  يـ از دار يـ شـده ن   ريـزي    برنامـه   و ي غن ي درس يمحتوا شرفته موثر واقع شود به    يسطوح پ 
ـ  را يدون داشته باشد و اهـداف آموزشـ   م2ي آموزشةد  برنام يمدرس با  الس كـ  از شـروع  شيپ
ت يـ ه ماهكـ  نـدارد، بل يزشيته تنها جنبة انگكن نيرده باشد؛ ا كه و مشخص    ي خود ته  يدرس برا 

.  باشد اركآشآموز    زبان ي برا آموزش، هر دو، در     ي  و نظر   يشرفت عمل يه پ ك ندك  يمزبان اقتضا   
ن يـ ا ةبـار آموز را در      زبان ينگران  دل ، شعر و ترانه   ژهيو  و به  ي ازبرخوان كمكتواند با    يمدرس م 

ا ترانة مناسـب  ي انتخاب متن، شعر ،بين ترتيبد. ندكا نه بر طرف ي حاصل شده يشرفتيا پيه آ ك
 يمـا بـرا   . ف مهم مـدرس محـسوب شـود       ي از وظا  يكيتواند   ي م ،يو سازگار با اهداف آموزش    

اجـرا    بـه  يط آموزشـ  يا آن را در محـ     م تـ  يم گـرفت  ي تصم يرد آموزش يكن رو ي ا ي ثمربخش يبررس
 يريادگيـ  مـوثر در  ياركتواند راه يوه مين شيه ا كم  يديجه رس ين نت يا ب به ين ترت يم و بد  يبگذار

ن طـرح در    يه ا ك يالسك نام دارد و     3»راز«م  يدين خصوص برگز  يه در ا  ك را   يا ترانه. زبان باشد 
 سـه  يوه را بـرا ين شينخست، ادر گام .  زبان فرانسه استA1ش گذاشته شد سطح يآن به آزما  

ان جلـسة  يدر پا. ميجه شدرو روبهآموزان  م و با استقبال خوب زبانياجرا گذاشت  به ي متوالةجلس
ز يـ  ن يت ازبرخـوان  يـ فكيآموزان توانسته بودند ترانه را از حفـظ بخواننـد؛            با تمام زبان  يدوم، تقر 

 يح فرانـسو ي و با تلفظ صـح ييلط آوا آموزان ترانه را بدون غ      اغلب زبان  يعنيز بود،   يآم تيموفق
  .خواندند يلحن خواننده م ش وفادار بهيم و بكو 

ه كـ ن اسـت    يـ  مـدرس ا   يالت اساس ك از مش  يكيه  ك آگاهند ياران امور آموزش  كاندر دست
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 هـا،  ي مبتـد  شتريـ ، ب آمـوز  زبـان . خوانند ي اشتباه م  ،ه بدانان ارائه شده است    ك را   يآموزان متن  زبان
ه كـ  يالسـ كامـا در    . شنود  نمي ش را ي خو ي متن ندارد و لحن صدا     يها يارگذ نشانه به   يتوجه

دن ترانه، يآموز بعد از شن رد، زبانيگ ي مورد استفاده قرار م   ي ابزار آموزش  كمك يكعنوان   ترانه به 
: ديـ گو  مـي  فيايـ بلنـه،   يزمن  يدر ا . ندك  يز حفظ م  يه لحن خواننده را ن    ك متن، بل  ينه تنها محتوا  

ه پـس   كـ  از آنان بخواهد     ي شاگردان، گاه  يريگ جهينت يرويبا هدف پرورش ن   تواند   يمدرس م "
اگـر  . ننـد كان  يـ  و ب  يريگ جهينت خود را    ي مشخص، خودشان قواعد دستور    يها  نمونه يبررساز  

ش را يل خـو يـ تواننـد تخ  يند، شاگردان هرگز نمكده ني آزادانه ورزيبخردمعلم شاگردان را در     
  )12: 1368ف، يايبل("دا سازندي هويا نهيچ زميدر ه

 موجـود  يات دسـتور كـ  از نياريم بس ي توانست ي ازبرخوان يريارگك  ته و به  كن ن يا ما با علم به   
ـ  شتر موارد بـا گمانـه     يار در ب  كن  يا. مينكس  يآموزان تدر  در متن ترانه را به زبان       خـود   يهـا  يزن

 از يكـي ستور زبان  دآموختنه كم يدان يم. م مدرس همراه بوديآموزان و بدون دخالت مستق  زبان
آموزان دستور زبـان را       زبان شتريبشود؛   ي محسوب م  ين موارد آموزش  يآورتر ن و مالل  يتر سخت

آمـوزان    زباني برايداني ميپژوهشه ما در ك است ين در حاليا. دانند ي مك دشوار و خش  يدرس
لمـات،  كه آموزش مبحث مصدر، مفرد و جمع        كم  يردكنه مشاهده   يع  به ، زبان فرانسه  A2سطح  

ـ  كمـ ك  از حروف اضـافه بـه      ي با برخ  يي آشنا ي و حت  يتك افعال حر  ةزمان گذشت   بـا   ،»راز «ة تران
 ماننـد افعـال،    يگـر از مباحـث دسـتور      ي د ياريار، بس كشرفت  يبا پ . ن شد ك مم يشتريسهولت ب 

اتر و  يـ  پو يطـ يز در مح  يـ ن... د و يـ ه، مـسند و ق    يـ ال ها، صفت و موصوف، مضاف و مضاف       زمان
س و آمـوزش  يلحن و ضرباهنگ تـدر انند  م1يه بر عناصر فرازبانشناخت كي با ت  ،بار ني ا ،بانشاط و 
 زبـان و گفتـار   ژهيـ و ، بـه ي مختلف زبانحدهد تا به سطو يما اجازه م استفاده از ترانه به. داده شد 

شتر يـ ب.  باشـد ي و خودمـان يمي صـم يتواند در سـطح  ي م ين گفتار شفاه  يا. مي وارد شو  يشفاه
 يهـا  د بـا اسـتفاده از شـگرد       يـ هراسـند و مـدرس با      يردن م كالس از صحبت    كآموزان در    زبان

. نـد ك يالسـ كهـاي    تيـ ت در فعال  كب به گفتگو ومشار   يآموز را ترغ    زبان ،يروانشناخت-يآموزش
زبـان    را بـه ييهـا   سـوال يآموز منزو  از زبان ،السكما در   . مندند  عالقه يقيشتر جوانان به موس   يب

دام خواننـده را    كـ د؟  يـ  عالقـه دار   يقيموس ا شما به  يم آ يدي پرس ال،مث يبرام؛  يردكفرانسه مطرح   
شتر يـ  را ب  يقي موسـ  كد؟ چه سـب   يشناس يزبان را م   يا خوانندگان فرانسو  يد؟ آ يشتر دوست دار  يب
م، آنگـاه  ينـ كرو را وارد بحـث     مكـ  و   يآمـوز منـزو    م زبان يه موفق شد  ك يد؟ و هنگام  يپسند يم

__________________________________________________________________ 
1. Paralinguistique 
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م و يردكـ  آنـان پخـش   ي را بـرا يا  مثال، ترانهيرا؛ بميردك مطرح يصورت گروه  سواالت را به  
 ةنظـر شـما خواننـد      د؟ چرا؟ به  ينك  ين ترانه انتخاب م   ي ا ي را برا  يم شما چه عنوان   يديسپس پرس 

لطـف   م به يالس توانست ك يك در   ،بين ترت يا  است؟ ظاهرش چگونه است؟ به     يترانه چطور آدم  
 هم دسـتور زبـان      ،ن ترفند اجازه داد تا ما     يا. ميابي خود دست    ياهداف آموزش   به ،باي ز ة تران يك

ها گوشزد   ت لحن را به آن    يم، هم اهم  ينكتر   آموزان را گسترده    و هم دامنة لغت زبان     ،ميدرس ده 
آمـوزان بتواننـد در بحـث         زبـان  ةه همـ  كـ م  يش ببر ي پ يا گونه الس به كالمه را در    كم و هم م   ينك

 در  ،السكـ  ادامـه دادن       ي بـا نـشاط بـرا      يطـ يزه و مح  يـ جـاد انگ  ي با ا  سرانجام، ،نند و كت  كشر
ه كـ م  ينـ ك ينجا خاطر نـشان مـ     يدر ا . مينكجاد  ينفس را ا   اعتماد به ند  يشاآموزان احساس خو   زبان

 اسـتفاده از ترانـه در   ،طلبـد  يگـر مـ  ي ديهـا مجـال   ه پرداختن بدان  ك ، موانع يا ل وجود پاره  يدل به
م تا شـعر    ي برآن شد  ،ن رو ياز هم . ست مدرس همراه ا   ي برا ييها ي دانشگاه با دشوار   يها السك

 در مباحـث  ي ابـزار آموزشـ  كمـ كعنـوان    بـه ينـسان از ازبرخـوان   يم و بد  ينكن ترانه   يگزيرا جا 
ن شـعر   ي ب ،ه ما ك  است يادآوري ةستي با .ميمند شو   بهره يقيتر، همچون دستور زبان تطب     يتخصص

شعر عبارت اسـت    " ،غت عميد فرهنگ ل ف ارائه شده در     ي تعر بنابر. ميا و ترانه تفاوت قائل شده    
ترانـه عبـارت    "و  ) 771 : 1373د،  يـ عم ("ه باشـد  ي وزن و قاف   يه دارا ك ياز سخن منظوم، سخن   
 ).378: همان . ("است از سرود و نغمه

ان مقطـع   ي دانـشجو  ي شـعر و بـرا     يار شده در دانشگاه بر مبنا     ك يها ن پژوهش نمونه  يدر ا 
، و در آموزشـگاه  1392 در سـال     يم سـبزوار  كي ح ات فرانسه در دانشگاه   ي زبان و ادب   يارشناسك

 قـرار  يه بر ترانـه مـورد بررسـ    كي، با ت  1392تا  1390 يها ر سبزوار در سال   يا شكي يزبان خارج 
 را ،ه و وزنيـ چون قاف  هم،ن شعري از قوانيشه در شعر دارد و برخ   يترانه در واقع ر   . گرفته است 

 همـراه   يقي ترانه با موسـ    يوقت.  است يقي با موس  تة قابل توجه ارتباط ترانه    كند؛ اما ن  ك يت م يرعا
ه كـ  است سـاده     يان ترانه، زبان  يزبان ب . ندك  ي م يا آهنگ آن را همراه    ي يشد، ضرباهنگ و ملود   

شتر يب شعر در    كدر. مي مواجه ي ادب يشتر با زبان  ي در شعر ما ب    ي ول ، است  يكمحاوره نزد   به شتريب
 يكـي نزد. ستيـ  ن ي ضـرور  ين امـر  ي ترانه چن  ياه بر ك  حال آن  ، است ي مستلزم دانش ادب   ،موارد

. شتر ترانه با فرهنگ غالب بـر جامعـه باشـد         ينندة قرابت ب  ك انيتواند ب  يزبان گفتار م   زبان ترانه به  
 ين بـرا  يچنـ   دانشگاه و در سطوح باال و هم       يها السكتواند در    ي شعر م  يآموزش زبان بر مبنا   

 بـا  ي چنـدان ييآموزان آشنا ه زبانك ييها سالك ي برا ي ول ،ار بسته شود  ك  به ي تخصص يها السك
سـاز   لك مـش  ين اسـت سـخت و حتـ       ك مم ،ه بر شعر  كي با ت  ،س زبان يات ندارند تدر  يزبان و ادب  

  .باشد
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 در ،س فنون زبان بـا شـعر  ي تدريساز همراه ة بار خود در دانشگاه، در   يدانيما در پژوهش م   
 يكيتوان به    يها م   آن ةاز جمل  .ميردك  استفاده ي از اشعار فراوان   B2 با سطح زبان فرانسه      يالسك

  4 صـبحانه  و3هـاي تـو   چشمب، يترت  بهيها  با عنوان2ور  پرهك و ژا1 پل الواريباي زياز شعرها
از . ار شد و مـورد مطالعـه قـرار گرفـت    كآموزان   مجزا از هم با زبان     ةه در دو جلس   كرد  كاشاره  

ه بـا مـضمون دو شـعر در         ك را   ييها ار و ترانه   از اشع  يا ز نمونه يها ن  ه آن كم  يآموزان خواست  زبان
 ي با انبوه  ي بعد ةدر جلس . نندك ي معرف ، دارند ي و مضمون  يي مطابقت معنا  يات و زبان فارس   يادب

دو اثـر   ه بـه يار شـب ي و مـضمون بـس  ييه از نظـر معنـا  كـ م يرو شـد   روبهياز ترانه و اشعار فارس  
د يـ  از حم  آبـي خاكـستري سـياه     شـعر     مثـال،  يبرا. الس فرانسه بود  ك مورد بحث در     يفرانسو

 از فروغ فرخـزاد  تولدي ديگر از احمد شاملو و     فراق بود و شعر     يكشعر الوار نزد   ه به كمصدق  
ـ  يار خوب ي باعث شد تا احساس بس     ييات معنا كاشترا.  بود يكور نزد   پره ي شعر يفضا ه به ك ن ي ب

 يهـا  قرابت يا سبب وجود پاره   شتر به يب ن احساس يل بروز ا  يدل. ديوجود آ   به يرانيآموزان ا  زبان
لـومتر بـا    كينقشه هـزاران     يه هرچند بر رو   ك ران و فرانسه است   يشور ا كدو   ني ب يادب-يفرهنگ

 مـا   هكـ م  يادآور شـو  يـ . نديكهم نزد  ار به ي بس ي و ادب  ي از نقطه نظر فرهنگ    يول ،هم فاصله دارند  
م كــ و كو خــش، جــيه بــر ازبرخــوانكيــ و تي فرهنگــيهــا  قرابــتيريارگكــ م بــا بــهيتوانــست

 يت همگـان  كرده و بـا جلـب مـشار       كـ ا بـدل    يـ  بانـشاط و پو    يطيمح به الس را كوجوش   جنب
 بـدون   ،ن اهـداف  يـ ا ل بـه  يه ن كرد  كد خاطر نشان    يبا البته. ميابي از اهداف خود دست      ياريبس به
ان كـ  ام،توبكمتن م ژه مراجعه بهيو  به،يهر چهار مهارت اصل ه بركيو ت ي آموزشيها شي فيةته
د از يـ الس نباكـ  ي و راهبـرد ين اساسـ كعنوان ر  به نقش مدرس را   ن راستا، يدر ا . شد ير نم يپذ

 يهـا  دانـشگاه  در ات فرانـسه يـ  زبـان و ادب ةد با سابق يپور، از اسات   ييهنموكژاله  . نظر دور داشت  
الس و  كـ ط دوسـتانه در     يجـاد محـ   يرود، ا  يه از معلم م   ك ين انتظار ياول«:  است باور دارد ران،  يا

 و رقابـت   ياركـ  سرشـار از صـحبت، تعـاون، هم        يطـ ي مح يعنيآموز است؛    عتماد دانش جلب ا 
ن مهـم   يـ ا  مطلـوب بـه    ينحـو  ما اجازه داد تا به      به يازبرخوان) 13 : 1381پور،   ييهنموك. (»سالم
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ه در آن كـ  باشـد    ي مؤسـسه و دانـشگاه     ي مال يمبودهاك و   ي موانع اقتصاد  شان،نيرت  از مهم  يكي
 مـدرس و  يار بـرا كـ ه كـ رسـد   ينظر مـ  به ،يشرفت فناوريهر چند امروزه با پ .ندك يمس يتدر
 . است يگريز د ي چ ياي گو ي آموزش يم بر فضاها  كت حا يتر شده است، اما واقع     آموز راحت  زبان
 ة زبان از زمـر    يها شگاهي در آزما  يداري و د  يداريشن يها ا دستگاه ي تورهاكا، پروژ ه انهي را يخراب

شـده   اعمـال هاي  تيگر، محدوديتة دكن. روبروست ه مدرس همواره با آن   ك است   ييها يدشوار
 زبـان و     از مقولـة   يچ شـناخت  ي هـ  نه،يشيـ به  كـ  اسـت    يت مدرس از جانب افـراد     يبر روند فعال  

 مـورد نظـر     يه  زبان خارج   ك باشد   ي افراد يسخگود پا يمدرس با .  آموزش آن ندارند   يها وهيش
 نـوع آهنـگ و      يـة  بـر پا   تنها ،ا ترانه ي شعر   ي ازبرخوان مورددر  شان  يها شناسند و قضاوت    نمي را

ن اسـت   يـ  زبان ا  ةمسئل ناآشنا به ران  ي از مد  يبرخ افتيدر. شنوند يمه  ك است   يا  خواننده يصدا
ـ  ي سرگرم ينوع مكشتر در ح  ي ب  و ترانه،  يقيهمراه موس   و آموزش به   يه ازبرخوان ك  اتـالف   يرا ب

عنوان مثال،   دارند، بهيگريه متخصصان نظر د  ك است   ين در حال  يا.  مدرس است  يوقت از سو  
 :باور داردن يكپول

خاطر  ب به يشوند تا ضر   يه داشتن و موزون بودن باعث م      ين بودن، قاف  يسه عامل مهم آهنگ   "
 از  يا ه پـاره  كـ  اسـت    ين امر يا. تر باشد  ابر راحت ن بر ياس با متن منثور چند    يسپردن ترانه در ق   

 ،ه زبـان  كاند   دهيد ورز كيرده و تأ  ك صراحت بدان اشاره     ا ب 2 و دگلن  1 مانند بالونوف  ،پژوهشگران
 در  يروانـشناخت -ي عـصب  يهااركسـازو ه با   ك،  يقي و موس  3 گفتار يل از نوا  ك است متش  يا مقوله

 يشناسـ  زبـان   و عصبيشناس وهشگران عصب پژيها پژوهش  . مغز در ارتباط استيها رهك مين
 از نظر   ،يتر ي عمر طوالن  ند،ي مغز يها تيه نشأت گرفته از فعال    ك ييها يريه فراگ كدهد   ينشان م 
  (Poliquin,1988:10-11) ." در حافظه دارند،يماندگار

 ان با امور مربـوط ير ترانه بر خالف نظر ناآشنايه تأثكدهد  ينشان مارشناسان كن ي ا يها گفته
ه از  كـ  هر چنـد     ،ي زبان خارج  يريادگير  د. تواند راهگشا باشد    مي  تا چه اندازه   ،آموزش زبان  به

.  اسـت يار دشـوار يار بسكآموزان   زباني صرف بر آن براكية اما تاست، يدي شگرد مف يبرخوان
ه در بـازة  كـ ته بود كن ني گواه اي ازبرخواني آموزش زبان فرانسه بر مبنايها السك ما در  ةتجرب
 يشماره،  ك آن طرفهنند؛  ك ان توانستند شش ترانه را ازبر     آموز  زبان از   يميش از ن  ي سه ماه، ب   يزمان

چ يه هـ كـ ز يـ  خـانواده ن ي اعـضا گريد حفظ ترانه،   يهنگام تالش برا   ه به ك شدند   يها مدع  از آن 
__________________________________________________________________ 

1. Balonov 

2. Deglin 

3. Prosodie 



 279 اما غايب در ساختار نظام آموزش زبان خارجي در ايران ابزار آموزشي مؤثر،ازبرخواني، كمك

ر گـ ي د جـستار  .ردندك از ترانه را حفظ      ييها  زبان فرانسه نداشتند بخش    يريادگي ي برا يا زهيانگ
 يگـروه سـن  .  اسـت ي آموزشـگاه زبـان خـارج   يكالس  ك ساله در پنج  يكت  ي حاصل فعال  ،ما

گـر، در   ير د يـ تعب بـه . مخـتلط اسـت   هـا     السك سال و    26 تا   14ن  ين مؤسسه ب  يآموزان در ا   زبان
 . نـاهمگن بـود  ،تي و از نظر جنـس ، همگن، از نظر سطح زبان  ،ي جامعة زبان  ادشده،ي يها السك

 زبـان  يريادگيـ  يآمـوزان بـرا    زة زبـان  يانگ.  نفر بود  100ق  ين تحق يدهندة ا  لكي تش يجامعة آمار 
، زهيانگن  يشتريه ب ك افتيدرن  يشد چن  ي سال م  18 تا   14 ي در گروه سن   يفرانسه متفاوت بود، ول   

 ي است؛ در گروه سن    يسيزبان انگل   دوم، بعد از تسلط به     ي زبان خارج  يريادگي  به يعالقة شخص 
 معتبـر و    ك مـدر  افـت ي در يرا با زبان فرانسه ب    ييآموزان، آشنا   زبان ي هدف اصل  ، سال 26 تا   18

  .زبان بود  فرانسهيشورهاكا يل در فرانسه ي ادامه تحصيط بهتر برايداشتن شرا
 ي قبلـ ييچ آشنايردند و هك زبان فرانسه آغاز ي الفبايريادگيآموزان، آموزش را از     همة زبان 

زبـان   امال به كالس  كه  ك چرا   ، بود يار دشوار كها    آن يرا ب آغاز در   يريادگي. ن زبان نداشتند  يبا ا 
جـه،  يدانستند و درنت   يشان را نم  يه معنا كردند  ك ي را ادا م   يلماتك ،آموزان شد و زبان   يدوم اداره م  
 ييويديـ لم و يس، از فـ   ين بخش از تدر   يدر ا . شان سخت بود  يلمات برا كل  ين قب يح ا يتلفظ صح 

گر سالم و سپس    يديك وار به   ترانه يها با زبان   تي شخص ،ر آن ه د كم  يردك استفاده   يا ن ساده يآهنگ
 و ،آمـوزان آسـان    زبانيت براي موقعكه دركم يردك مشاهده   درنگ يب. ردندك  ي م يخود را معرف  

، ني پـس  يها نشستدر  .  شد تر آسانشان  يز برا يها ن  لم، تلفظ واژه  يدن دوبارة ف  يدن و شن  يبعد از د  
م، يادامه داد ... ها و   بدن، رنگ  يها، اعضا  ها، شغل  تي اعداد، مل   آموزش الفبا،  ين روند را برا   يهم

 جـز  بـه  ―ردنـد   كرار  كـ هـا ت   م و آن  يد را خوانـد   يـ آموزان واژگان جد    زبان ي برا نخست، يعني
 ترانـة   كمـ ك  س بـه  سپ ― در تلفظ داشتند     ي فاحش يها ها اشتباه  آنشتر  يب ،كاند اريبس يتعداد

ه ك مشاهده شد    يروشن به.  آموزش داده شد   ي ازبرخوان با ن بار يمرتبط با مبحث، همان مطالب، ا     
  .شتر استيترانه ب واسطة عالقه به  بهيريادگي اق بهين بخش، اشتيدر ا

 يعنيخرج دهد؛    به ياريد دقت بس  ي مدرس با  ،در انتخاب ترانه  ه  كرد  كد خاطر نشان    يالبته با 
آمـوزان و     زبـان  يگروه سن  ه به  بهتر است با توج    ، و معاصر  يكوركا فول ي يكالسك يها ن ترانه يب

از . آمـوزان باشـد    از زبـان يشتريـ ف بيـ ه مـورد عالقـة ط  كـ ند ك را انتخاب    يا تشان، ترانه يجنس
مدرسان   به ، جوانان است  شتريب يها ها و دغدغه   يمشغول  دل ياي معاصر گو  يها ه ترانه ك ييجا آن

دسـت   جة بـه ي نت.نندكد  كير تأ  معاص يها  ترانه يشتر بر رو  يه در انتخاب ترانه، ب    كشود   يه م يتوص
ح ي تلفظ صح  يريادگيه در   كن بود   ي گواه ا  ، ترانه كمك  به ، آموزش زبان فرانسه   يكآمده در ترم    

ن امـر در    يا. شتابد يم مدرس   ياري ه به ك است   يتوانمندار  ي بس يابزار آموزش  كمكها، ترانه    واژه



 1393ستان زم و پاييز، 2، شمارة 4دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 280

ج حاصـل از  ينتـا  بـه . دادوضـوح نـشان    الس، خـود را بـه  كـ آمـوزان    زبـان يي نهـا  يزان قبـول  يم
  : دينكر آمده توجه يه در جدول زك ما يها پژوهش

  ها در ترم اول ح واژهي تلفظ صحيريادگي يبر رو يداني ميها پژوهشج حاصل از ينتا

  جنسيت  گروه سني  انآموز زبانتعداد كل 
نتيجة آزمون سنجش تلفظ 

  صحيح واژگان

   نفر16
  

   نفر13
  

   نفر21
  

   نفر20
  

   نفر16
  

  نفر 14

   سال18-14
  

   سال18-14
  

   سال18-22
  

   سال18-22
  

   سال22-26
  

   سال22-26

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
  پسر

  %81,25  نفرقبول13
  

  %61,5  نفرقبول8
  

  %85,7  نفرقبول18
  

  %95  نفرقبول19
  

  %100  نفرقبول16
  

    %100  نفرقبول14

 8 يه بر ازبرخوان  كيالس، با ت  ك ساعت   40 يها، در ترم اول و در بازة زمان        ن داده ي ا يبر مبنا 
  .مي داشتيقبول% 88 ها، ح واژهيمنظور آموزش تلفظ صح ترانه به

در .  آغـاز شـد  ،ت پشت سر گذرانده بودنديه دورة قبل را با موفق    كآموز    زبان 88ترم دوم با    
ا بودنـد؛   بـا زبـان فرانـسه آشـن    كيگر انديه حال دكم يار داشتك سر و يآموزان ن ترم ما با زبان    يا

 ارتباط  ي برقرار ي چگونگ يي ابتدا ي ترانه، با ساختارها   كمك  و به  يداريث شن ير بهتر، از ح   يتعب به
دادنـد،   يز مـ ي آشنا شده بودند و آواها و الفاظ را از هم تم         ي واژگان و اطالعات ضرور    يو برخ 

م را   الز مهـارت  ي و نگارشـ   يسـاز   جمله ي و شگردها  ي دستور ينة ساختارها ي هنوز در زم   يول
ـ  يتـر  ار سـخت  كـ  ،ب، در تـرم دوم    ين ترت يبد. نداشتند گـر  يه حـاال د كـ م، چـرا  يش داشـت ي درپ
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دستور زبان فرانسه نداشـتند       به يه اشراف ك  ي نگارش بودند، در حال    يريادگي آموزان مشتاق به   زبان
آموزان مشتاق را    ر زبان فرانسه، زبان   يگ ه قواعد و دستور زبان سخت و نفس       كرفت   يم آن م  يو ب 

  .ندكوس يدلسرد و مأ
زبان فرانسه مطابقـت داشـت و بـا هـدف            آموزان به  زان تسلط زبان  ي ما با م   ي انتخاب يها ترانه

ها را بـا توجـه       ترانه.  راستا بود  يك زبان فرانسه در     ي آموزش قواعد دستور   يعنيالس،  ك ياصل
ن يم و بـد يرفت جداگانـه در نظـر گـ   ي مبحثي را برايك و هر    يبند شان دسته يساختار و محتوا   به

دام قـرار بـود در مبحـث        كـ ه هـر    كـ م  يافتي دست   يبند  طبقه يها  از ترانه  يا ب به مجموعه  يترت
 آن، يها  و زمان يس وجه اخبار  ي تدر يعنوان نمونه، برا   به. دنار بسته شو  ك   به ي مشخص يدستور

وزان آمـ   و از زبـان ،سي ساعت تـدر 40مدت  الس بهك ترانه در 12نده، ياعم از حال، گذشته و آ  
نـون  كه تـا    كـ  ييها ن زمان يشده و همچن   مباحث آموزش داده   ز با توجه به   يها ن  خواسته شد تا آن   

آمـوزان قـادر بودنـد بعـد از           همان تـرم، زبـان     ياني پا يها نشستدر  . اند جمله بسازند   فراگرفته
ـ  يـ ص بدهند و با ابداع و خالق      ي ترانه را تشخ   يها د، زمان فعل  ي جد يها دن ترانه يشن  يا هت، تران

ـ ك آن يها هه جمل كنو بسازند    هـا و   س زمـان فعـل  يتـدر . ح و قابـل قبـول بـود   يش صـح يم و ب
. بخـش شـد    ار لـذت  ي ترانه بس  كمك  بود، به  يار سخت كتجربه   ه بنا به  كز  يها ن   صرف آن  يچگونگ

 بعـد  ، ساختارها بود و مـا يةس اول ي تدر ي برا تنهاه استفاده از ترانه،     كرد  كد خاطر نشان    ي با ،البته
ق ي از طر  گوناگون يها  فعل در زمان   يك و ساختن    يريگ لك ش يچگونگ آموزان به  ز تسلط زبان  ا

 آمـوزش،  يه مادة اصـل كوضوح مشخص است   به،اما. ميردكز استفاده يها ن گر روشيترانه، از د  
وة ين شـ  يـ جـة حاصـل از ا     ينت. ميالس در نظـر گرفتـه بـود       ك يه برا ك بود   ييها  ترانه يازبرخوان

  :ل بودكن شي بدييتحان نهاس در اميتدر
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   دستور زبان فرانسه در ترم دوميريادگي ي بر رويداني ميها پژوهشج حاصل از ينتا

  جنسيت  گروه سني  آموزان  كل زبانشمار
نتيجة آزمون سنجش ساختارهاي 

  دستوري

   نفر13
  

   نفر8
  

   نفر18
  

   نفر19
  

   نفر16
  

   نفر14

   سال18-14
  

   سال18-14
  

   سال18-22
  

  ال س18-22
  

   سال22-26
  

   سال22-26

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
  پسر

  %92,30  نفرقبول12
  

  %62,50  نفرقبول5
  

  %88,88  نفرقبول16
  

  %84,21  نفرقبول16
  

  %93,75  نفرقبول15
  

    %92,85  نفرقبول13

ن تـرم   يـ پـشت سـر گذاشـتن ا        نفـر موفـق بـه      77الس ترم دوم،    كآموز    زبان 88از مجموع   
  .بود% 85,7آموزان در ترم دوم   زباني درصد قبول. شدنديآموزش
ه ي پا ي دستور يساختارها  به كنياه  كآموزان    شروع ترم سوم آموزش زبان فرانسه، زبان       يبرا

. ح بخواننـد يتوانستند متون فرانـسه را بـا تلفـظ صـح     ي م،مسلط بودند) صرف فعل، زمان فعل   (
 بـا ترانـه و بـا هـدف       ي ازبرخوان يار آموزش ابز كمكه بر   كي ت ،زي ترم سوم ن   ي برا ي آموزش ةبرنام
ان يـ ب بـه .  بـود  يج در زبـان گفتـار     يـ  را ةروزمـر  يها  با عبارت  يي و آشنا  يش دانش واژگان  يافزا

 هـا،  ق آمـوختن متـرادف  يـ آمـوزان را از طر   لغات زبـان ةرين ترم دا يم در ا  يخواست يتر، ما م   ساده
گـر از شـگرد     يبـار د   يـك  ،ن هـدف  يـ ا ل بـه  يـ  ن يبـرا . ميش دهـ  يها افـزا   خانواده متضادها و هم  

  .مي گرفتكمك واژگان يسپار خاطر به
رود و   يار مـ  كـ    زبانـان بـه    ي فرانسو ةه در گفتمان روزان   ك ييها آموزان با عبارت    زبان ييآشنا

ن يه ا كست، چرا   ي ن يار چندان آسان  ك چندان   ،فرهنگ لغت   از راه مراجعه به    ،ها ن عبارت ي ا كدر
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انتخـاب  . شه دارد يـ ان ر ي فرانـسو  ي و طبقـة اجتمـاع     يئل فرهنگ شتر در مسا  يل اصطالحات ب  يقب
 را بـر    ييهـا  د ترانه ي چون ما با   ، بود يتر لكمراتب مش  ار به ك ،ن بخش از آموزش   ي ا يها برا  ترانه

ن بخـش   يار ا كه  كهر چند   .  داشته باشند  يخوان ز هم يران ن ي با فرهنگ ا   يه تاحدود كم  يديگز يم
آموختند و هم در     ي هم زبان م   ،ها آن. ت داشت يار جذاب يزان بس آمو  زبان ي اما برا  ، بود يار سخت ك
ز يـ ب، ما نين ترتيا به. ابنديران و فرانسه اشراف يشور اك دو يات فرهنگكاشترا  آن بودند تا به    يپ

امتحـان  . ميديبـود رسـ   » ردنكـ چگونه اجرا   «و  » چگونه بودن «ه آموزش مهارت    كهدف خود    به
جـدول  .  ترانه برگـزار شـد   10 ي ازبرخوان كمك اعت آموزش به   س 40 بعد از    ،زين ترم ن  ي ا يينها
  :ندك ين ترم را عرضه ميج اي از نتايا ر خالصهيز

  يداني ميها پژوهشج حاصل از ينتا
  سوم ةدورردن در ك آموزش مهارت چگونه بودن و چگونه اجرا يبر رو

 نتيجة آزمون سنجش واژگان جنسيت گروه سني انآموز زبان كل شمار

   نفر12
  

   نفر5
  

   نفر16
  

   نفر16
  

   نفر15
  

  نفر13

   سال18-14
  

   سال18-14
  

   سال18-22
  

   سال18-22
  

   سال22-26
  

  سال22-26

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
  پسر
  

  دختر
  
 پسر

 %91,66 نفرقبول11

  
 %100 نفرقبول5

  
 %87,5 نفرقبول14

  
 %93,75 نفرقبول15

  
 %100 نفرقبول15

  
 %100 نفرقبول13

 

ت يـ  را بـا موفق يمسال آموزشـ ين ني نفر ا73 سوم، ةدورالس  كآموز   فر زبان  ن 77از مجموع   
  .بود% 95,48ن ترم يآموزان در ا  زبانيگر، درصد قبولير ديتعب به. پشت سر نهادند
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 از  پـس آمـوز،     نفـر زبـان    100ة  يـ  نفر از مجمـوع اول     77 سرانجام،  يدانيق م ين تحق ي ا يةبرپا
، ي، گفتـار  يداري شـن  يهـا  سب مهـارت  كـ   موفق بـه   ، ساعت آموزش زبان فرانسه    120گذراندن  

 كمـ ك آموزان بـه  از زبان% 77 يت و قبوليجة موفقينت.  در سطح باال شدند   ي و خواندار  ينوشتار
. نـد كد عمـل  يار مفي بسي از ابزارهايكيعنوان   توانست بهيه ازبرخوانكدهد  ي ترانه، نشان م   20

 بـدون اسـتفاده از شـگرد        ،ن سـال  يد چنـ  ي آمـوزش زبـان فرانـسه طـ        يها السكتجربة ما در    
 ،ي بعـد  يهـا  دوره اول تـا     ةدورآموزان از شـروع      ه تعداد زبان  كته بود   كن ن يانگر ا ي ب ،يازبرخوان

 ي دچار احـساس ضـعف در برگـزار   ي گاه،ه مدرسكاي   هگون زش همراه است به   يشدت با ر   به
 ، در قالـب ترانـه     يخـوان ه ازبر كـ رد  كـ ما ثابت    ن پژوهش به  ياما تجربة ا  . شود  مي ها السكمنظم  

ن مطلـب،  يـ نظـر از ا  صـرف . ندك عمل ي زبان خارجيريادگي موثر در يزشيانگمثابة  تواند به  يم
ن ي و تعامل فراوان ب    ييايجان و پو  ي همواره با نشاط، شور، ه     يريادگيه مراحل   كادآور شد   يد  يبا

  .آموز و مدرس همراه بود زبان

  يريگ جهينت
ه كـ نـد  ي افراديا در هر جامعـه . ستيده ني پوشيسك بر يرجت آموزش زبان خا  يامروزه اهم 

. انـد  ي زبـان خـارج    يريادگيـ  مـشتاق    ي و اجتماع  ياسي، س ي، آموزش ي اقتصاد گوناگونل  يدال به
ـ يكـي امـروز، همـواره      تا بـه   خيرباز تار يد آموزش زبان دوم از      اريبس يها روش  يگـر ي دي در پ

ـ   با اقبال عام مواجـه شـده و     يعرضه شده، چند صباح     روشا يـ رد يكـ  روة عرضـ ي سـپس درپ
هـا بهبـود     روشن  يـ  از ا  يـك  هر   يةهدف اول . اند ا از مد افتاده   ي سپرده شده    يفراموش  به يديجد

 يهـا   از نمونـه   يرد ارتباط يك، رو انيمن  يدر ا . است  بوده يمسئلة آموزش زبان خارج    دن به يبخش
 اسـتفاده  يدهد تـا از منـابع   ين اجازه مارد به مدرسيكن رو يا. ردهاستيكگر رو ين د يموفق در ب  

ن منـابع،   ي از ا  يكي. اند ه نشده ي ته يالس آموزش زبان خارج   كس در   يت تدر يه الزاما با ن   كنند  ك
 از  يجهـت برخـوردار    ه بـه  كـ  اسـت    يديـ  مف يابزار آموزشـ   كمكترانه  . هاست  ترانه يازبرخوان

توانـد در ازبـر      ي مـ  يقي از موسـ   يبر ان بهره كدار بودن و ام    هي همچون ضرباهنگ، قاف   ييها لهكشا
 زبـان  يريادگيـ ه در كـ دهـد   يتجربه نشان م. ندكجاد ي اي سهولت فراوان  يخاطرسپار ردن و به  ك

هـا و     آن، در تلفـظ درسـت آن       پـسامد لمـات و    كح  يدن صح يآموزان در شن    زبان شتريب،  يخارج
 يتيه فعـال كـ  دستور زبـان اسـت   يريادگيگر، يل دكمش. نديرو روبهل كخاطر سپردنشان با مش    به

 اسـتفاده از    ةنـ يريار د كه راه ك ما نشان داد     يها پزوهش. شود ي محسوب م  كننده و خش  ك  خسته
ژه قـشر جـوان دارد،      يـ آموزان، به و    از زبان  ياري بس يه برا ك يتيل جذاب يدل  به ،يترانه و ازبرخوان  
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ا بـدل  يـ  بانـشاط و پو يطـ يمح روح را به   ي و ب  كالس خش ك و   ،ار دشوار را آسان   كن  يتواند ا  يم
  .ندك
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