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 .1مقدمه
با پیشرف علم و فناوری و اقتصاد جهان پیرامون ما روز به روز در حال تتییر و دگرگونیس

انسان در تالش

اس خود را با نیازها و شرایط دنیای مدرن منطب سازد و علم دانن و تاصن خود را در راستای نیازهای
جامعه قرار دهد ماهی ِ در حال تتییر جهان امروز باعث شده که آموزش عالی نیا خود را با ایر تتییرا
هماام نماید از ایر رو بازناری سرفصل درو ارائه شده در دانشااهها و مراکا آموزش عالی بهعنوان
اولیر م ان تاصصی برای فراگیری دانن و مهار خاص هر رشته ضروری اس

چرا که نظام آموزش

عالی از موثرتریر نظامهای درونیس که سرنوش هر جامعه را در بلند مد تعییر میکند امروزه بر
کسی پوشیده نیس که توسعۀ جوامع رابطۀ بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آنها دارد (عباسی و دیاران
 )110 :1388در عصر حاضر دانشااه باید افرادی را پرورش دهد که بهجای حفظ و ذخیرۀ اطالعا
طبلهبندی و تحلیل و ترکیب اطالعا

توانایی

مهار های حل مسئله مهار های ارتباطی مباحثه و مذاکره را دارا

باشند (میال 1و هم اران )78 :2004
کهنای برنامههای درسی و عدم بهروزرسانی و بهسازی آنها بهتدریج اثر باشی دورههای آموزشی و
رشتههای دانشااهی را در هالهای از ابهام قرار میدهد و پدیدهایی تح عنوان برنامۀ درسی بیفایده یا دور
ریاتنی را مطرح میسازد (فتحی واجارگاه  )9 :1384تحلیلا کوپر 2نشان میدهد که برنامۀ درسی
موجود در اکثر رشتههای دانشااهی ناتوان از میها نمودن دانشیویان به مهار های مورد نیاز جه زندگی
و کار در دنیای آینده میباشد نیازها مدام در حال تتییرند اما برنامۀ درسی اکثر رشتههای دانشااهی مربوط
به چند دهۀ قبل اس

زمانی که نه اینترن و نه هیچیک از ام انا امروزی وجود نداشته اس ؛ حال آن ه

ما در جهانی زندگی میکنیم که همواره در حال تحول و دگرگونیس و خواهان افرادیس که با توجه به
شرایط و نیازهای دنیای مدرن امروز تربی شده باشند اشتتال در بازار کار جهانی نیروی کاری را میطلبد
که دارای مهار های چندگانه باشند واقعیتی که در برنامهریایهای درسی کمتر مورد توجه قرار
میگیرد (کرمی و مامنی )22 :1390
با توجه به لاوم بازبینی و بهروزرسانی درو دانشااهی برآنیم تا با نااهی به درو دورۀ کارشناسی و
کارشناسی ارشد رشتۀ زبان فرانسه با گراین ادبی و نیا با در نظر گرفتر نیازها و اهداف دانشیویان به
چاونای طراحی و معرفی دو عنوان درسی جدید و جایاایر بنردازیم واحدهای درسی که بتواند جایاایر
مناسبی برای واحدهای درسی باشد که دیار نمیتوانند پاسااوی نیازهای دانشیویان در دنیای امروز باشند
1. Miguel
2. Cooper
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برای تعریف ایر عنوانهای درسی تأکید ما بیشتر بر دروسی اس که بتواند به تلوی و آموزش مهار های
زبانی دانشیویان کمک کند دروسی با روی رد کاربردی که جای کمتری در برنامۀ درسی دانشیویان ایر
رشته دارد هدف ما از گنیاندن و جایاایر کردن دو عنوان درسی با روی رد آموزش و تلوی مهار های
زبانی و حرفهای در برنامۀ درسی دانشیویان کسب مهار های مربوط به کار با متر نوشتر ملاال در
حوزههای تاصصی آمادهسازی پایان نامۀ کارشناسی ارشد و همچنیر استفاده از فرص های شتلی موجود
در بازار کار اس « .مهار های دستوری و ناارشی کاربردی» (گرامر کاربردی) و «مهار های ناارش
داستان» دو واحد درسی پیشنهادی و جایاایر برای درو گرامر 4و نلد ترجمه در ایر پژوهن میباشند
 .2پیشینۀ پژوهش
نیاز گسترده برای پرورش افراد متاصصی که بتوانند به نیازهای دنیای مدرن امروز پاسخ دهند توجه
پژوهشاران زیادی را به سوی اصالح و بازناری درو دانشااهی جلب کرده و تاکنون تحلیلا و مطالعا
بسیاری در ایر حوزه انیام شده اس

از میان ملاال خارجی محللانی همچون کیرالی1995( 1م ) و

کلی 2005( 2م ) تحلیلاتی بر روی درسنامۀ رشتۀ مترجمی زبان انالیسی انیام دادهاند در ایران نیا
پژوهشاران بسیاری به بازبینی و اصالح درسنامۀ رشتههای ماتلف دانشااهی پرداختهاند در ایر میان
میتوان به ملالۀ خااعیفرید ( )1380با عنوان «نااهی به برنامۀ دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی زبان
انالیسی» پژوهن میرعمادی ( )1382با عنوان «تاملی در برنامۀ درسی رشتۀ مترجمی و راه ارهایی برای
حل مش ال » تحلی رزمیو ( )1380با عنوان «راه ارهایی برای بهبود برنامۀ درسی تربی مترجم» و
ملالۀ کرمی ( )1392با عنوان «تتییر برنامۀ درسی آموزش عالی (مورد :برنامۀ درسی دورۀ کارشناسی ارشد
برنامهریای آموزشی)» اشاره کرد در واقع موارد ذکر شده تنها گوشهای از تحلیلا موجود در راستای
بررسی و اصالح درسنامههای دانشااهیاند
 .3روش تحقیق
تحلی حاضر از نو کیفی و توصیفی-تحلیلی اس
اس

برای جمع آوری دادهها از روش مصاحبه استفاده شده

برای انیام مصاحبه حدود هشتاد نفر از دانشیویان رشتۀ زبان فرانسه با گراین ادبی در دورۀ

کارشناسی و کارشناسی ارشد (دانشیویان سال چهارم دورۀ کارشناسی دانشیویان سال اول و دوم دورۀ
کارشناسی ارشد) و نیا گروهی از استادان در دانشااه دولتی بهعنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته شدهاند
1. Kiraly
2. Kelly
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برای انیام مصاحبه با دانشیویان از مصاحبۀ گروهی استفاده شده اس

در تحلیل دادهها نیا از نظریۀ داده

بنیاد استفاده شده اس
 .4بحث و بررسی
از نظر کانون 1و نیوبل 2آنچه در طراحی یک واحد و کال درسی اهمی دارد ایر اس که یک رابطۀ
منطلی بیر اهداف مورد نظر محتوای در

شیوههای تدری و یادگیری و ارزیابی دانشیویان با در نظر

گرفتر و یژگیهای آنها وجود داشته باشد (کانون و نیوبل  )143-142 :2000در واقع در طراحی هر
برنامۀ درسی ,آنچه الزم اس روشر باشد ایر اس که از طرح ایر برنامه قصد داریم به چه اهدافی برسیم
عوامل زیادی بر ایر اهداف تأثیر میگذارند از جمله نیازهای اجتماعی و فرهنای استانداردهای حرفهای
نیازهای بازار کار سیاس های ماسسا و شرک ها در بان خصوصی محدودی های نهادی ملررا
ملی یا قانونگذاری منابع آموزشی موجود مالحظا رشتهای و شرح وضعی دانشیو (کلی :2005
 )23-21به عبار دیار در طراحی یک واحد درسی باید گامهای زیر طی شود:
-

بررسی محیط؛

-

ارزیابی نیازها؛

-

تعییر اهداف و توالی و ترتیب محتوا؛

-

طراحی ش ل در ؛

-

در نظر گرفتر فرآیندی به منظور ارزیابی دانشیویان (نیشر 3و ماکالیستر)10-11 :2010 4

برای انیام ایر پژوهن پرسننامههایی طراحی و در اختیار دانشیویان قرار گرف که هر کدام شامل
 10ساال بوده اس

در پرسننامهها از دانشیویان خواسته شد تا به سااالتی در مورد نحوۀ ارائۀ ایر در

عمل رد دانشیویان در طولترم تحصیلی و بازدهی نهایی پ

از گذراندن ایر واحد درسی پاسخ دهند

بهعنوان نمونه و برای آشنایی بیشتر خوانندگان به چند ساال پرسننامۀ طراحیشده اشاره میکنیم
 1پ از گذراندن در گرامر  3و اتمام مباحث دستوری تا چه میاان وجود در گرامر  4را ضروری میدانید؟

 2چه میاان از نحوۀ ارائۀ ایر در رضای دارید؟
 3گذراندن ایر واحد درسی تا چه میاان در تلوی مهار های ناارشی و گفتاری تاثیرگذار بوده اس ؟
1. Cannon
2. Newble
3. Nation
4. Macalister
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 ۴تا چه میاان حاور ایر واحد درسی را در توانمند ساختر دانشیویان برای ورود به بازار کار ماثر میدانید؟

 ۵چه میاان از مطالب ارائه شده در کال

به مرور مطالب گذشته و انیام تمریرهای جایگذاری

اختصاص دارد؟
 6پ

از گذراندن ایر واحد درسی تا چه میاان از توانایی خود در استفاده از ساختارهای دستوری

پیشرفته چه در سطح گفتار چه سطح در نوشتار احسا رضای دارید؟
 .7تا چه میاان از م الما روزمره یا متون گوناگون از قبیل روزنامه میله رمان داستان کوتاه برای
ارائۀ عملی ساختارهای دستوری ارائه شده ،استفاده شد؟
دانشیویان با انتااب یک گاینه از پنج گاینۀ بسیار زیاد زیاد متوسط کم و بسیار کم به هر ساال پاسخ
دادند در پایان پرسننامههای جمعآوری شده با استفاده از روشهای آمارگیری تحلیل شد و نتایج حاصل
از آن در پژوهن مورد استفاده قرار گرف

در پایان نظرسنیی نیا از دانشیویان خواسته شد تا نظرا خود

را در مورد در گرامر 4به صور تشریحی بازگو کنند بررسی پرسننامهها نشان میداد که گاینۀ کم و
بسیار کم پاسخ رالب بوده اس

گاینههای بسیار زیاد و زیاد توسط دانشیویان انتااب نشده بود

نتایج حاصل از نظرسنیی برای  80نفر از دانشیویان سال چهارم دورۀ کارشناسی و دانشیویان سال
اول و دوم دورۀ کارشناسی ارشد نشان میدهد  70درصد از دانشیویان برایر باورند که در گرامر و دی تۀ
م
 4درسی بیفایده و ت راری اس که عمال برای دانشیویان بازدهی ندارد چرا که تمام مطالب دستوری در
واحدهای 2 1و  3گرامر آموزش داده شده اس

در گرامر و دی تۀ  4تنها به مرور و ت رار مطالب گذشته

در قالب تمریرهای جایگذاری و جواب کوتاه میپردازد  20درصد دانشیویان معتلدند که هر چند ایر
در به ت رار مطالب گذشته در قالبهای مشان میپردازد اما تا حدودی برای آنان درسی مفید بوده
اس

از نظر ایر عده ت رار و مرور روشی مناسب برای یادگیری ساختارهای زبانی اس

 10درصد از

دانشیویان نیا نسب به حاور ایر در بیتفاو بودند
هفتاد درصد ازدانشیویان بر ایر باورند که در برخی از مهار های زبانی مانند گرامر و دستور زبان
م
م المه و خصوصا مهار های نوشتاری دچار ضعف هستند عل ایر ضعف تمرکا و تأکید کم برنامۀ
درسی بر ایر مهار ها عدم تمرکا بیشتر بر بعد عملی و کاربردی اصول وتئوریهای آموزش داده شده
تمریر ن ردن و فشرده بودن برنامۀ درسی دانشیویان اس

از سوی دیار توانایی نوشتر به استعداد فردی

نیا بستای دارد از ایر رو فردی که وارد رشتهای با گراین ادبی میشود باید تا حدودی از ایر استعداد و

74

پژوهشهاي زبان و ترجمۀ فرانسه

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

توانایی برخوردار باشد حال آن ه نحوۀ پذیرش دانشیویان برای ورود به چنیر رشتهای به گونهای اس که
دانشیویان تنها با پاسخ دادن به سااال عمومی در ایر رشته پذیرفته میشوند در واقع افرادی با سطح سواد
زبانی متفاو

در یک کال حاور پیدا میکنند بنابرایر باید کن ور نیا کمی تاصصیتر شود تا بتواند

تواناییهای زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند
همان طور که گفته شد در برنامۀ درسی دانشیویان جای خالی دروسی که بتواند مهار های نوشتاری
م
دانشیویان را تلوی کند و آنها را از نظر توانمند بودن در نوشتار در سطح قابل قبولی قرار دهد کامال
مشهود اس

اکثر دانشیویان ف ر میکنند پ

مهار های نوشتاری مرتبط اس

از گذراندن چند واحد محدود که با آموزش و تلوی

هنوز قادر به تولید و نوشتر متنی روشمند خوانا و منسیم نیستند و در

تشاین طرح و روش مناسب برای ناارش و نیا در کاربرد و انتااب صحیح واژگان و اصطالحا

ناتوان

به نظر میرسند حال آن ه دانشیویان ایر رشته در دانشااههای سایر کشورها باید واحدهای درسی متعددی
را برای یادگیری و تمریر ناارش باذرانند برای مثال دانشیویان رشتۀ زبان و ادبیا فرانسه در دانشااه
ُ
اتاوا 1در کانادا در طی دوران کارشناسی دروسی مانند نویسندگی و خالقیت ادبی ،ادبیات و روزنامهنگاری
و نویسندگی را با ت یه بر اباارهای دنیای ارتباطا را میگذرانند همچنیر در دانشااه محمد پنیم رباط

2

در مراکن دانشیویان دروسی مانند کارگاه نویسندگی منسجم ،کارگاه امالء و صرف و نحو را در طی دوران
م
تحصیل خود میگذرانند؛ دروسی که تماما به مهار های نوشتاری و کاربرد آنها در دنیای امروز مربوط
میشوند
در ایران آموزش و تمریر ناارش و تحلیل متون ادبی و ریر ادبی به  6تا  8واحد درسی در دورۀ کارشناسی
و  2تا  4واحد در دورۀ کارشناسی ارشد محدود میشود حال آن ه آموزش مهار های ناارشی برای
دانشیویانی که دارای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گراین ادبیاند ضروری به نظر میرسد چراکه
بسیاری از دانشیویان پ

از گذراندن دورۀ کارشناسی و یا کارشناسی ارشد تمایل دارند وارد عرصۀ کار

شوند و با توجه به نیازهای حرفهای دنیای مدرن امروز دانشیویان باید ریر از فعالی در زمینۀ تدری
مهار های دیاری برای فعالی

به

در دیار زمینههای کاری نیا میها باشند؛ زمینههای کاری همچون

هم اری با روزنامهها میال و ناشران و فعالی در دنیای نشر فعالی های پژوهشی فعالی بهعنوان
ویراستار و…

1. Université d'Ottawa
2. Université Mohammed-V de Rabat
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در واقع آموزش و تلوی مهار های ناارشی باید به طور جدی و اصولی از دورۀ کارشناسی آراز شود
استادان درو تفسیر متون نلد ادبی ناارش پیشرفته و انشاء ادبی معتلدند که اگر چه ایر درو مربوط
به سالهای سوم و چهارم آموزشاند اما اکثر دانشیویان هنوز قادر به تولید متنی که از نظر قواعد دستوری و
م
ناارشی صحیح باشد نیستند دانشیویان حتی در ناارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و معموال
سطح ناارش فارسی آنها رضای بان نیس

هناامی که دانشیویان وارد کال های تفسیر و تحلیل

متون ادبی میشوند چندیر واحد دستور زبان و آموزش ناارش را گذراندهاند اما هنوز قادر به تولید و استفاده
از جمال صحیح نیستند در نتییه در اکثر مواقع استادان میبورند در کنار آموزش اصول تفسیر و تحلیل
متون متون نوشته شده را از نظر قواعد ناارشی و دستوری نیا تصحیح کنند
استادان ایر درو معتلدند درسی که طی آن دانشیویان بتوانند مهار های ناارشی و دستوری را به
طور جامع و کامل فراگیرند و سن

به تمریر و کار با متر بنردازند وجود ندارد از سوی دیار هم از نظر

دانشیویان و هم از نظر استادان در گرامر و دیکتۀ  4در ارائه شده در سال چهارم دورۀ کارشناسی
درسی بیفایده اس و در ایر کال دانشیویان میبور به ت رار قواعد دستوری هستند که در سالهای پیشیر
بارها خواندهاند اما هیچ وق فرصتی برای کاربس ایر قواعد بر روی متر نداشتهاند آنها معتلدند که بهتر
اس در دیاری جایاایر ایر در شود واحد درسی که هدف آن کاربرد قواعد دستوری و ناارشی در
یک متر باشد و طی آن دانشیویان بتوانند قواعد دستوری و ناارشی را که تا کنون به صور نظری و یا تنها
از طری تمریرهای جایااینی فراگرفتهاند بر روی مترهای ماتلف و به صور عملی و کاربردی در قالب
تولید زبانی اجرا کنند
بنابر آنچه که گفته شد از نظر ما واحد درسی با عنوان مهارتهای کاربردی دستوری و نگارشی میتواند
جایاایر مناسبی برای واحد درسی گرامر و دیکتۀ  4باشد اهداف ایر واحد درسی را به شرح ذیل میتوان
تعریف کرد:
-

تلوی مهار های ناارشی؛

-

آموزش و تلوی مهار های دانشیویان برای استفادۀ صحیح از ن ا دستوری در یک متر؛

-

تلوی مهار های الزم برای تولید یک متر بر اسا موضو  ,اصول و قواعد خواسته شده؛

-

آموزش استفاده از اباارهای نوشتاری برای تولید یک متر منسیم؛

-

تلوی توانن تف ر منطلی و تیایه و تحلیل دانشیویان در قالب فعالی نوشتاری؛
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-

تأکید بر مهار های مربوط به کاربرد زبان مانند صرف و نحو سبک نوشتاری امالی صحیح
کلما

انتااب اصطالحا و واژگان مناسب برای متر تلوی دایرۀ لتا

استفاده از آرایهها

و صنایع ادبی در یک متر
استاد در
شیوۀ ارائۀ ایر واحد درسی به ایرگونه اس که ِ

موقعی های ماتلفی را مبتنی بر واقعی

زندگی علمی یا حرفهای دانشیویان اییاد میکند و از دانشیویان میخواهد که بر اسا موقعی های اییاد
شده از اصول و قواعد مشان گرامری چه در سطح جمله و متر چه در سطح گفتمانی در یک متر
استفاده کنند برای مثال استاد باشی از یک فیلم را به دانشیویان نشان میدهد و سن

از دانشیویان

میخواهد که باشی از داستان فیلم را با استفاده از وجه اخباری و زمانهای گذشته مانند ماضی نللی 1و یا
ماضی استمراری 2و با ت یه بر منط روایی( 3بهعنوان ساختار گفتمانی متناظر) بیان کنند؛ یا این ه از
دانشیویان باواهد که خود را به جای ی ی از شاصی های داستان باذارند و از زاو یۀ دید آن شاصی
داستان را بیان کنند و از ضمایر شاصی در داستان خود استفاده کند؛ یا این ه از دانشیویان باواهد که فرض
کنند میخواهند برای جشر تولد ی ی از اعاای خانواده او را رافلایر کنند و هر یک از دانشیویان خود
ایر مسئولی را به عهده میگیرد و از هرکدام از اعاای خانواده میخواهد تا کاری را انیام دهد در ایر
4

صور دانشیو باید در متر نوشتهشده از وجه امری و التاامی استفاده کند و عالوه بر آن از کارگف های
ِ
متناسب با موقعی ارتباطی 5فوق در تولید زبانی بهره ببرد؛ یا این ه از دانشیویان خواسته شود که برای یک
محصول خاص تبلیغ تلویایونی و یا روزنامهای بسازند که در ایر صور دانشیویان میتوانند از جمال
شرطی امری زمانها و ضمایر ماتلف استفاده کنند و در عیر حال از منط استداللی 6و ارتباطدهندههای

منطلی 7در ش ل دهی گفتمانی متر بهره بایرند؛ یا از دانشیویان باواهد ی ی از خاطرا کودکی خود را
بنویسند ( استفاده از ماضی استمراری)؛ و یا این ه اگر باواهند به سفر تفریحی بروند چه وسایلی را به همراه
میبرد در ایر صور

دانشیو باید در متر خود از صفا و ضمایر مل ی مناسب در قالب گفتمانی توصیفی

استفاده کند موارد ذکر شده تنها چند مثال ساده برای ارائۀ ایر واحد درسی اس

در واقع استاد ایر در با

کمک گرفتر از قدر خالقی خود و نیا با استفاده از منابع ماتلف باید شرایط و موقعیتی را اییاد کند و سن
1. Passé composé
2. Imparfait
3. Logique narrative
4. Acte de parole
5. Situation de communication
6. Logique argumentative
7. Connecteurs logiques
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از دانشیویان باواهد که متر خود را بر اسا شرایط و قواعد خواسته شده بنویسند تفاو ایر واحد درسی
ناارشی با دیار واحدهای درسی مربوط به ناارش که تاکنون دانشیویان گذراندهاند در ایر اس که ایر واحد
م
درسی به سال چهارم دورۀ کارشناسی مربوط میشود به همیر دلیل دانشیویان قاعدتا با قواعد دستوری
آموزش داده شده آشنایی دارند و میتوانند با دانن کاملتری چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ استفاده و
به تولید متر بنردازند

کاربرد واژگان و اصطالحا

عالوه بر آنچه که گفته شد در ایر کال

درسی دانشیویان موظفند در چارچوب قواعد و موقعی

خواستهشده به تولید متر بنردازند در واقع ذهر تمام دانشیویان در یک راستا قرار میگیرد ولی در عیرحال
الزم اس که قدر تایل و توانایی ذهنی خود را در هناام نوشتر بهکار گیرند تا بتوانند با خل موقعی
مناسب از ن ا دستوری خواسته شده به بهتریر نحوۀ مم ر استفاده کنند
از سوی دیار برای ارائۀ ایر واحد درسی استفاده از ت نولوژی و حاور آن ضروری اس

استاد در

در هر جلسۀ درسی باید از باشی از یک فیلم یک کارتر یک فیلم مستند و یا یک آگهی تبلیتاتی استفاده
کند همچنیر استفاده از مطبوعا

میال و روزنامههای فرانسویزبان میتواند نلن به ساایی در پینبرد

برنامه و اهداف در مربوطه داشته باشد برای مثال :استاد میتواند از دانشیویان باواهد که باشی از یک
روزنامه را باوانند (برای نمونه قسم حوادث) و سن

فرض کنند که میخواهند ایر حادثه را برای فرد

دیاری بازگو کنند؛ و یا ایرکه از دانشیو باواهد که خود را به جای گاارشار یک روزنامه باذارد و مطلبی
را با توجه به الاو و نمونۀ موجود برای آن روزنامه و یا میله آماده کند
عالوه بر ن اتی که در آموزش ایر واحد درسی گفته شد آموزش ن ا ناارشی نیا ی ی از اهداف اصلی
ایر واحد درسی اس

به ایر معنی که در طی دورۀ آموزشی الزم اس استاد در ن ا الزم و اساسی را

برای کاربرد عالیم سیاوندی به دانشیویان آموزش دهد
دانشیویان بر اسا ن ا آموزش دادهشده موضو و قواعد موردنظر متر خود را آماده میکنند سن
دانشیویان مترهای نوشته شده را بیر هم رد و بدل میکنند بعد از آن استاد از دانشیویان میخواهد که
مترها را باوانند و هر یک ن اتی را که از نظر آنها رلط به نظر میرسد بنویسند و بیان کنند در پایان استاد
مترهای نوشته شده را بار دیار بازبینی میکند هم نحوۀ نوشتار دانشیویان و هم معیارهایی را که آنها برای
تصحیح متر در نظر گرفتهاند مورد بررسی قرار میدهد هدف از انیام ایر کار تلوی و آموزش قدر
ارزیابی توسط دانشیویان اس
برای انتااب موضوعا

ایر واحد درسی میتوان از منابع ماتلفی در کنار منابع تصویری استفاده کرد.

بهعنوان نمونه چند منبع در قسم پیوس به خوانندگان معرفی شده اس
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منابع معرفی شده ساختار و ن ا دستوری را به طور کاربردی و از طری استفاده در متر و م الما
روزانه آموزش میدهند با استفاده از ایر منابع دانشیو میآموزد چاونه باید ن ا دستوری را در یک متر
م
به کار ببرد در کال های دستور زبان معموال دانشیویان ن ا گرامری را از طری تمریرهای جایااینی
میآموزند و تمریر میکنند تمریرها و جمالتی جدا که هیچ ارتباطی به متنی با یک موضو مشان ندارند
واحد درسی مهار های کاربردی دستوری و ناارشی میتواند جایاایر مناسبی برای در گرامر و
دیکتۀ  4در دورۀ کارشناسی زبان فرانسه در هر دو گراین (ادبی و مترجمی) باشد در واقع ایر واحد درسی
میتواند پایهای برای ارائۀ واحد درسی دیاری مربوط به تلوی

مهار های ناارشی کاربردی در دورۀ

کارشناسی ارشد باشد
در دورۀ کارشناسی ارشد نیا مانند دورۀ کارشناسی حاور دروسی که بتواند مهار های ناارشی
دانشیویان را تلوی کند کمرنگ اس

استادان معتلدند که با وجود ایرکه دانشیویان چهار سال را صرف

یادگیری مهار های زبانی میکنند اما پ از ورود به دورۀ کارشناسی ارشد هم چنان در کاربرد مهار های
نوشتاری دچار مش ل هستند از ایر رو وجود واحد درسی دیاری در راستای پیشبرد و تلوی اهداف در ِ
مهارتهای کاربردی نگارشی و دستوری در دورۀ کارشناسی ارشد ضروری بهنظر میرسد درسی با عنوان
مهارتهای نگارش داستان که در سال اول دورۀ کارشناسی ارشد قابل ارائه اس
ایر واحد درسی میتواند جایاایر مناسبی برای دروسی مانند ترجمۀ متون ادبی و یا نقد ترجمۀ متون
ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد باشد اکثر دانشیویان بر ایر باورند که ایر درو بیشتر مناسب دانشیویانی
با گراین مترجمی اس و وجود آنها در برنامۀ درسی دانشیویان با گراین ادبی جا سردرگم کردن آنها و
از دس دادن زمان برای پرداختر به درو و مهار های ضروری رشتۀ ادبیا فرانسه نتییۀ دیاری ناواهد
داش
اهداف ایر واحد درسی را میتوان به صور موارد ذیل تعریف کرد:
-

شناخ گونههای ماتلف داستانی (رمان 1نوول 2و کن )3؛

-

شناخ عناصر ویژگیها اصول و چارچوب داستان؛

-

آشنایی با روشهای تحلیل گونۀ روایی متر؛

-

مطالعۀ بانهایی از متون داستانی برگایدۀ فرانسوی یا فارسی (باشی از یک رمان یک داستان
کوتاه و…)؛
1. Roman
2. Nouvelle
3. Conte
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-

آمادهسازی یک داستان به دو زبان فارسی و فرانسه

برای ارائۀ ایر واحد درسی استفاده از دو زبان فرانسه و فارسی ام انپذیر اس

برای آموزش اصول و

قواعد داستان و داستاننویسی استاد میتواند از منابع فارسی در کنار منابع فرانسه استفاده کند در واقع
هدف از ایر کار آشنایی دانشیویان با متون برگایده چه در زبان مادری و چه در زبان خارجی اس
خواندن و مطالعۀ متون داستانی برگایده میتواند الاو و نمونۀ خوبی برای تلوی و آموزش مهار های
نوشتاری دانشیویان باشد از سوی دیار خواندن و مطالعۀ ایر متون به صور تطبیلی (فرانسه و فارسی)
میتواند به ارتلاء سطح دانن ادبی دانشیویان کمک کند چرا که برای دانشیویانی که دارای مدرک
کارشناسی و یا کارشناسی ارشد رشتهای با گراین ادبی هستند تسلط و شناخ داستان و عناصر داستانی و
توانایی نوشتر یک متر منسیم با رعای قواعد و اصول الزم ضروری به نظر میرسد در واقع با کسب
نیا
ِ

چنیر مهار هایی دانشیویان میتوانند در عرصۀ کار راح تر و توانمندتر مشتول به فعالی

شوند

مهار های ارائه شده در ایر واحد درسی به دانشیویان ایر ام ان را میدهد که بهعنوان مثال در حوزۀ
فعالی حرفهای در آینده بتوانند با ناشران و ماسسا فرهنای هم اری کنند
برای ارائۀ ایر واحد درسی طرح در زیر بهعنوان نمونه قابل پیشنهاد اس :
-

ارائۀ کلیاتی دربارۀ شناخ داستان؛

-

شناخ و آموزش طرح روایی داستان 1که شامل شناخ بانهای زیر اس :
الف

شناخ درونمایه؛

ب

شناخ و تشاین موضو و پیرنگ؛

ج

شناخ الاوی حادثه؛

د

چاونای شاصی پردازی در داستان؛

ه

تشاین زاویۀ دید در روای ؛

و

چاونای فااسازی در داستان؛

ز

دیالوگ در داستان؛

ح

شناخ نلن شاصی ها در داستان؛

ط

شناخ نظم روایی داستان؛

ی

آموزش و شناخ شیوههای روایی داستان

1. Schéma narratif
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همانطور که گفته شد می توان از منابع متنوعی هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه استفاده کرد
منابع ماتلفی برای ارائۀ ایر واحد درسی در قسم پیوس ملالۀ معرفی شده اس

کتابهای معرفی شده

به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای تمام دانشیویان قابل استفاده اس که به ارائۀ مثالهای ماتلف به آموزش
و شناخ بانهای ماتلف یک داستان نیا میپردازد
پ از آموزش اصول پایهای داستاننویسی به منظور ارزیابی و سنین دانشیویان پیشنهاد میگردد یک
داستان کوتاه بر اسا آموزههای هر جلسه به ناارش درآید و در کال به بحث و بررسی توسط استاد و سایر
دانشیویان گذاشته شود امروزه فاای میازی اباار و ام انا فراوانی در اختیار استاد کال

ناارش

گذاشته از جمله فورومها و پلتفرم مودل و… بدیهی اس که بهکارگیری فناوریهای نویر در راستای
پویاسازی امر آموزش و ارزیابی برای ایر واحد درسی نتایج بهتری بههمراه خواهد داش
 .5نتیجهگیری
برنامۀ درسی رشتۀ زبان و ادبیا فرانسه سالهاس که بدون توجه به تحوال دنیای مدرن امروز و پیشرف
فناوری ثاب و بدون تتییر باقی مانده اس

با توجه به پیشرف فناوری و به همان نسب تحول در انتظارا

حرفهای از فارغالتحصیالن دانشااهی الزم اس برنامۀ درسی نیا متناسب با تتییرا روز و به نسب
نیازهای بازار کار طراحی شود در ایر پژوهن تحلیلی در ابتدا و به دنبال آگاهی یافتر از تصور عمومی
کننگران ایر حوزه از برنامۀ درسی مذکور با تعدادی از دانشیویان و اساتید دانشااهی ایر رشته
مصاحبهها ی فردی و گروهی صور گرف

در ایر پژوهن به بررسی چاونای طراحی دو واحد درسی

جایاایر پرداختیم و در پایان از طری تحلیل دادههای موقعیتی و نظری پیشنهادهایی جه ارتلای برنامۀ
موجود صور گرف

دانشیویان و استادان اعتلاد داشتند دروسی که به آموزش و تلوی مهار های زبانی

از جمله مهار های ناارشی و گفتاری میپردازند باید از اهمی و یژهای برخوردار باشد از سوی دیار با
اصالح واحدهای مربوط به ایر درو باید دانن و مهار دانشیویان را بهگونهای تلوی کرد که دانشیویان
بتوانند بعد از اتمام دورۀ تحصیلی با انتظارا حلیلی وارد بازار کار شوند و در حوزههای ماتلفی جا تدری
کار آموزش زبان مستلام تحصیل در حوزۀ تاصصی خود
نیا به فعالی بنردازند ناگفته نماند ورود به بازار ِ
اس و با توجه به ایرکه در حال حاضر چند دپارتمان در دانشااههای بارگ کشور به پرورش دانشیویان
گراین آموزش زبان فرانسه در ملطع تحصیال ت میلی میپردازند جا دارد در حوزۀ زبان و ادبیا نیا به
پتانسیلهای حرفهای توجه بیشتری به کلی برنامۀ درسی مبذول گرددد به ایر ترتیب جای خالی دروسی
م
که بتوانند مهار های ن اارشی دانشیویان را به صور کاربردی و اصولی تلوی کنند کامال به چشم
میآید از سوی دیار از نظر تعدادی از مصاحبهشوندگان پرداختر به برخی درو در برنامۀ درسی گراین
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ادبی سبب شده که وق و انرژی کمتری برای تلوی درو مهمتر باقی بماند از نظر آنها دروسی مانند
ترجمۀ متون ادبی از فارسی به فرانسه یا نقد ترجمۀ ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد ادبیا
دانشیویان گراین مترجمی اس

بیشتر مناسب

اما جای دروسی که بتواند به صور تاصصی و اصولی به آموزش

مهار های الزم و ضروری برای دانشیویان گراین ادبی بنردازد در برنامۀ درسی آنها خالی اس
از آنیا که پژوهن حاضر پژوهشی تحلیلی و پیشنهادی اس

با نااهی به برنامۀ درسی چند دانشااه

خارجی و نیا با در نظر گرفتر نیازهای دانشیویان و نظرا اساتید ایر حوزه دو عنوان در جدید را بهعنوان
درو جایاایر برای در گرامر و دیکتۀ  4در دورۀ کارشناسی و نیا برای در نقد ترجمۀ متون ادبی در
دورۀ کارشناسی ارشد معرفی شد 1 :مهارتهای کاربردی دستوری و نگارشی (گرامر کاربردی)؛
 2مهارتهای نگارش داستان در واقع در مهارتهای کاربردی دستوری و نگارشی در دورۀ کارشناسی
پایهای برای ورود به در مهارتهای نگارش داستان در دورۀ کارشناسی ارشد میباشد واحدهای درسی
پیشنهادی ابتدا به آموزش مبانی نظری و تئوری ناارش میپردازند و سن به صور عملی و کاربردی ن ا
آموزشی را در قالب تولید و ناارش متر تمریر میکنند
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پیوست
منابع پیشنهادی برای درس گرامر کاربردی
1. Grammaire en dialogue de Claire Miquel : niveau III
2. Grammaire en s’amusant de Patrick Rambaud
3. Exercices de grammaire en contexte : niveau III d’Anne Akyuz
4. Grammaire en pratique de Maylis Léon-Dufour de C. Morhange-Begue

منابع پیشنهادی برای درس مهارتهای نگارش داستان
1. Mieux rédiger, 100 exercices.
2. Rédaction, l’expression écrite pas à pas de Nathalie Laurent
3. Ecrire avec logique et clarté de G.Niquet
4. Mieux rédiger ses écrits professionnels de Mireille Brahic
5. Le récit de Jean Michel Adam
6. Le récit minimal de Sabrinelle Bedrane

