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 1دکتر مهری بهرام بیگی

 این مقاله وضعیت موجود اساتید زبان فرانسه، چکیده:

 را سی و تاثیر محیط آموزشی این رشتهدانشجویان، منابع در

 در ایران می سنجد و قصد پاسخ به این سوال را دارد که

تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در ایران با چه 

 در چالشهایی رو به روست؟  و آیا شرایط یادگیری این زبان

ل ایران مطلوب است یا خیر؟ و آیا عوامل آموزشی در تعام

 ر؟مطلوب هستند یا خی

در نتیجه با روش توصیفی پیمایشی در این تحقیق 

جه به آمار سازمان سنجش در جذب کیفی،  با تو-کمی

دانشجوی دانشگاههای شهید بهشتی  50دانشجو، پرسش از 

واحد درسی ر ا گذرانده اند ،  50و علوم تحقیقات که 

 یریگفاکتورهایی چو ن منابع درسی، اساتید، انگیزه در یاد 

 50بررسی شدند. از  reflets)زشی) به ویژه متدهای آمو

استاد در خصوص مشکالت آموزش زبان،آموزش ادبیات 

فرانسه وآموزش ترجمه پرسش شد. یافته های پژوهشی 

 حاکی از این است که با چالش عدم شناخت دانشجو متناسب

با منابع انسانی، منابع درسی و محیط آموزشی روبه رو 

 تاد، دانشجو، منبع درسی( باهستیم و عوامل یادگیری)اس

د یکدیگر تعامل مناسب نداشته و این موضوع بر  کیفیت یا

 گیری تاثیر منفی دارد. 

 چالش، زبان فرانسه، کیفیت، یادگیری.: کلمات کلیدی

Dr. Mehri BahramBeygi 
Abstract: This article examines the current 

status of teachers, students, and teaching 

resources of French language, and the 

impact of educational environment of this 

field in Iran, and seeks to find "the 

challenges of determining the quality of 

French learning in Iran", the quality of 

"French language learning conditions in 

Iran", and "the interaction of French 

learning factors". Therefore, this 

quantitative-qualitative research is based 

on student admission statistics and 

descriptive survey method. A total of 50 

students from "Science and Research", and 

"Shahid Beheshti" universities, answered 

research the questionnaires. The teaching 

resources, professors, motivation for 

learning, and teaching methods (especially 

reflets) were examined. 50 teachers 

answered questions about the problems of 

teaching French language, literature and 

translation. Research findings indicated 

that due to inappropriate student 

recruitment regarding human resources, 

teaching resources, and teaching 

environment there are challenges that 

consequently lead to the inappropriate 

interaction of teaching factors and negative 

learning quality. 
Keywords: challenge, quality, learning, 

French language. 
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 مقدمه

شکیل ت وشتارینشانه های کالمی یا ن ،از آوا ها  کهزبان به عنوان سیستم قراردادی منظم 

شان برای ن هستندبه یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص  متعلق ، توسط انسانهایی کهشده

که به  ی استپدیده ای ذهن می رود وار و اندیشه ها همچنین برقراری ارتباط به کار دادن افک

 می یابد.صورت گفتار، نوشتار یا حتی اشاره تجلی 

بزار هترین امی تواند بزبان   و نیازمند ارتباط است،  موجودی اجتماعی به عنوان انسان 

 ی تواند م لهتفاهم باشد و بدین وسی برای ارتباط او با همنوعان خود و ایجاد رابطه تفهیم و

 مقصود خود را به دیگران برساند. 

ی، ی گفتاربانهادر اینجا قصد ما بررسی ابعاد زبان از بعد زبان شناختی و تقسیمات آن به ز

 یگانه مین بزبا معرفی نوشتاری و... نیست بلکه نخست به معرفی زبان مادری و در مقابل آن به

نبع ستاد ، مشجو، ااز ابعاد دان زبان فرانسه در ایران  وضعیت موجود یادگیریپردازیم و پس از آن 

اد که د. در این مقاله به این پرسشها پاسخ خواهیم درسی و محیط آموزشی را بررسی می کنیم 

ستاد ، ون اچکه آیا شرایط فعلی یادگیری زبان فرانسه در ایران مطلوب است ؟   وآیا عواملی 

ب ای مطلو تیجهدرسی و محیط آموزشی هماهنگی الزم  را با یکدیگر برای ارائه ن دانشجو ، منابع

 که یادگیری زبان فرانسه از سوی دانشجویان هست دارند یا خیر؟ 

 یشینهپدر پی این پرسشها، فرضیه هایی مطرح می شوند و این که به نظر می رسد با  

عیت به آن خواهیم پرداخت ، وض قدیمی آموزش زبان فرانسه در ایران که به طور خالصه

،منابع  ستادیادگیری این زبان در ایران مطلوب بوده و عناصر این یادگیری اعم از دانشجو، ا

 درسی و محیط آموزشی با یکدیگر در تعامل مناسب هستند. 

س از کیفی،  با روش توصیفی پیمایشی  پ–برای پاسخ به سواالت در این تحقیق کمی 

و،  انشجددانشجو با توجه به اطالعات سازمان سنجش و رشد فزاینده جذب  بررسی آمار پذیرش

لوم تحقیقات و واحد درسی را گذرانده اند در دو دانشگاه ع 50نفر از دانشجویان که حدود  50از

(، شهید بهشتی از طریق پرسشنامه در خصوص فاکتورهایی چون منابع درسی) کتاب /جزوه

نشگاه و داادگیری ومتدهای آموزشی به ویژه متدی که در این داساتید و فاکتور انگیزه در ی

استاد در خصوص  50( پرسش خواهد شد. همچنین دیدگاه  refletsتدریس می شد)متد 

 مشکالت آموزش زبان، ادبیات  و ترجمه ارائه  خواهد شد.

ر ما د وره منظقبل از هر چیز به ارائه توضیحی کوتاه درباره زبان مادری و زبان بیگانه ک

 اینجا زبان فرانسه است می پردازیم.
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زبان مادری چیست؟ زبان مادری که با واژه مادر عجین شده و در زبانهای مختلف نیز واژه 

در آن دیده می شود نخستین زبانی است که کودک سخن گفتن به آن را یاد می گیرد.  1مادر

بهترین وجه صحبت می کند. تعاریف  آن را می شنود ، می آموزد و به زبانی که فرد از بدو تولد

باشد یا زبان  هم  گوناگونی از زبان مادری وجود دارد این زبان می تواند همان زبان بومی

به جای زبان مادری  زبا ندانان در هر حال . کودکانی که والدین آنها به آن زبان سخن می گویند 

 استفاده می کنند.هم  زبان اول  واژهاز

هر زبانی 2ادری، زبان بیگانه مقوله ای دیگر است و به قول ژان پی یر کوک در مقابل زبان م

 که مادری نباشد، بیگانه است و سه مالک برای تمایز آن  از زبان مادری وجود دارد: 

 مثال زبان ژاپنی در مقایسه با زبان فرانسوی : از لحاظ فاصله جغرافیایی -

وانند تد می حاظ جغرافیایی به هم نزدیکنحتی  اگر دو زبان که از ل : از لحاظ فرهنگی -

 از لحاظ فرهنگی کامال از هم متفاوت باشند.

 از لحاظ زبانشناختی -

زبانهای خارجی موضوعی بسیار وسیع است و دامنه یادگیری موضوع آسیب شناسی 

رسی در بع دگسترده ای دارد. معموال هر جا از آموزش زبان صحبت می شود استاد، دانشجو و من

  .ا تداعی می شودذهن م

ت از طالعاابدیهی است برای بررسی وضعیت موجود یادگیری زبان فرانسه در ایران، داشتن 

 پیشینه این زبان ضروری است.

 اهمیت سابقه آموزش و یادگیری زبان فرانسه در ایران

 یزمان،د ی گردمتاریخچه عالقه مندی به یادگیری زبان فرانسه در ایران به زمان صفویه باز 

لیل داجار به قران که درباریان عالقه مند به یادگیری این زبان بودند، الزم به ذکر است که در دو

د دیگر نیز یان افراربارغیراز د، افزایش  تماسهای ایرانیان با اروپائیان و سفرهای اروپائیان به ایران

قاط در ن فرانسوی.  تاسیس مدارس مختلف از طرف مبلغین کردندبا زبان فرانسه آشنایی پیدا 

جهانی  جنگ مختلف ایران یکی دیگر از عوامل ترغیب به یادگیری این زبان بود.هر چند بعد از

ش آن نوز آموزما هادوم زبان فرانسه از رونق اولیه افتاد و تا حدودی جای خود را به انگلیسی داد 

زش ی شد. آموبه طور جدی در دانشگاهها ، موسسات غیر انتفاعی و برخی مدارس دنبال م

از جمله  د.باز می گرد 1268رسمی زبان فرانسه در ایران به پس از تاسیس دارالفنون در سال 

 اقدامات درنشر زبان فرانسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

                                                 
1 Langue maternelle 
2 . CUQ, Jean-Pierre; Dictionnaire de didactique du français, asdifle /clé 

international, Paris, 2003, p.150. 
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چاپ  ون وترجمه و تالیف کتابهای درسی توسط معلمان و مترجمان فارغ التحصیل دارالفن -

 ط میرزاتوس ه کتاب تعلیم زبان فرانسه و لغت فارسی و فرانسهآن توسط دارالفنون از جمل

 علی اکبر خان زین الدوله

 1276اعزام دانشجو به فرانسه از طرف وزارت معارف وقت در سال  -

ر شمسی در تهران و تاسیس مدارس دخترانه د 1277تاسیس مدرسه سن لویی در سال  -

ال ساهران سن ون سان دپل در تبریز، سلما س، ارومیه و اصفهان از طرف جمعیت خو

 شمسی 1282

 در تهران 1316تاسیس مدرسه آلیانس فرانسه در سال  -

حصیلی نفر دانشجو برای تحصیل در علوم مختلف به فرانسه تنها در سال ت 679اعزام  -

1341-1342 

ولین ت و او سر انجام آموزش زبان فرانسه در اولویت کاری مراکز آموزش عالی قرار گرف

 12ه وشنبدن و ادبیات فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ کالس زبا

 یس شد.دختر( تاس 7پسر و  11دانشجو)  18شمسی با  1344آبان  22مطابق با  1965نوامبر 

عد از بد که در دانشگاه تهران نیز در دانشکده زبانهای خارجی دانشجویانی تربیت می شدن

 یسانس دود و لدو زبان از سه زبان آلمانی، انگلیسی و فرانسه را بشناسناتمام تحصیل بتوانند 

و در حال  زبان فرانسه به عنوان یک رشته مستقل شناخته شد 1349زبانه می گرفتند. در سال 

، ، شیراز فهانحاضر دانشجویان در گروهها ی آموزشی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اص

کترا در دتا  انشگاههای دولتی و آزاد اسالمی در مقاطع مختلف از لیسانسسبزوار و همدان در د

ند هست گرایشهای ادبیات فرانسه، مترجمی فرانسه و آموزش زبان فرانسه مشغول به  تحصیل

ههای تابعه وزارت علوم و دانشگاه در دانشگا 98 -95سال.آمار زیر مربوط به تعداد دانشجویان 

قصد ما از ارائه این آمار می باشد.   92-91ا تعداد دانشجویان سال آزاد اسالمی در مقایسه ب

بالطبع  اد وبررسی سیر رو به افزایش یا کاهش در جذب دانشجویان  در دانشگاههای دولتی و آز

 میزان عالقه مندی به تحصیل در این رشته است.
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موعه وزارت علوم در سال . آمار دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاههای زیر مج 1جدول

91-92 

 وزارت علوم

 )کلیه دانشگاههای دولتی(

ی
دان

ار
ک

ی 
اس

شن
ار

ک
ی  

اس
شن

ار
ک

شد
ار

را 
کت

د
ل 

ع ک
جم

ه  
 س

هر
در 

طع
مق

 

 103 0 0 103 0 زبان فرانسه

ادبیاااات فرانساااه/ ادبیاااات 

 تطبیقی

0 0 0 12 12 

 82 18 64 0 0 آموزش زبان فرانسه

 746 17 28 818 0 ادبیات فرانسه

 550 0 242 308 0 ترجمی زبان فرانسهم

 1598 35 334 1229 0 جمع کل 

 

برابر 92 -91کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سال مقطع کارشناسی مجموع دانشجویان در

 نفر 1229است با  

-91ال کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در س مقطع کارشناسی ارشدمجموع دانشجویان در 

 رنف 334برابر است با  92

برابر 92 -91ی کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سال مقطع دکترامجموع دانشجویان در  

  نفر 35است با  

 برابر است 92-91رشته زبان فرانسه در کلیه گرایشها و مقاطع در سال  مجموع دانشجویان

 نفر 1598با 
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زارت علوم در سال . آمار دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاههای زیر مجموعه و 2جدول

95-98 

 وزارت علوم

)کلیهههه دانشهههگاههای 

 دولتی(

ی
دان

ار
ک

ی 
اس

شن
ار

ک
شد 

 ار
ی

س
نا

ش
ار

ک
 

را
کت

د
ل 

ع ک
جم

 

طع
مق

ه 
 س

هر
در 

 

 277 53 0 224 0 زبان فرانسه

ادبیااات فرانسااه/ ادبیااات 

 تطبیقی

0 0 0 8 8 

 458 80 378 0 0 آموزش زبان فرانسه 

 2126 156 406 1408 0 ادبیات فرانسه

 2010 0 825 1185 0 ترجمی زبان فرانسهم

 1221 26 284 911 0 زبان و ادبیات فرانسه/ ادبی

 874   0 6 868 0 زبان فرانسه /شاخه ادبی

 6818 323 1899 4596 0 جمع کل 

 

برابر 98 -95کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سال مقطع کارشناسی مجموع دانشجویان در

 نفر 4596است با  

-95الکلیه گرایشها ی زبان فرانسه در س مقطع کارشناسی ارشدانشجویان در مجموع د

 نفر 1899برابر است با  98

برابر 98 -95ی کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سالمقطع دکترامجموع دانشجویان در  

  نفر 323است با  

برابر است  98-95رشته زبان فرانسه در کلیه گرایشها و مقاطع در سال  مجموع دانشجویان

 نفر 6818با 

 ست.انفر افزایش یافته  4596نفر به  1229آمار دانشجویان در مقطع کارشناسی از 

 افته است.نفر افزایش ی 1899نفر به  334آمار دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد  از 
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در کل شاهد  نفر افزایش یافته است. و 323نفر به  35آمار دانشجویان در مقطع دکتری از 

نفر در  6818د به تعدا 1392-1391نفر در سالهای  1598افزایش آمار تعداد دانشجویان از 

 برابر هستیم.  4یعنی تقریبا  1398تا  1395سالهای 
 . آمار دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاههای زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی3جدول

 92-91سال 

کارشناسی  یکارشناس کاردانی دانشگاه آزاد اسالمی

 ارشد

 جمع کل دکترا

 در هر سه مقطع

 62 23 0 39 0 زبان فرانسه

 78 0 78 0 0 آموزش زبان فرانسه

 540 12 197 331 0 ادبیات فرانسه

 905 0 163 742 0 مترجمی زبان فرانسه

 1585 35 438 1112 0 جمع کل 

 

برابر 92 -91در سال  کلیه گرایشها ی زبان فرانسهمقطع کارشناسی مجموع دانشجویان در

 نفر 1112است با  

-91ال کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در س مقطع کارشناسی ارشدمجموع دانشجویان در 

 نفر 438برابر است با  92

برابر 92 -91ی کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سال مقطع دکترامجموع دانشجویان در  

  نفر 35است با  

 برابر است 92-91فرانسه در کلیه گرایشها و مقاطع در سال رشته زبان  مجموع دانشجویان

 نفر 1585با 
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 . آمار دانشجویان در مقاطع مختلف در دانشگاههای زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی4جدول

 98-95سال 

کارشناسی  کارشناسی کاردانی دانشگاه آزاد اسالمی

 ارشد

 جمع کل دکترا

 در هر سه مقطع

 872 219 117 536 0 بیات فرانسهزبان فرانسه/ اد

 170 10 160 0 0 آموزش زبان فرانسه

زبان فرانساه/زبان و ادبیاات 

 فرانسه/ادبی 

0 617 246 219 1082 

 1187 0 283 904 0 مترجمی زبان فرانسه

 3759 448 806 2057 0 جمع کل 

 

برابر 98 -95کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سالمقطع کارشناسی مجموع دانشجویان در

 نفر 2057است با  

 -95الکلیه گرایشها ی زبان فرانسه در س مقطع کارشناسی ارشدمجموع دانشجویان در 

 نفر 806برابر است با  98

برابر 98 -95ی کلیه گرایشها ی زبان فرانسه در سالمقطع دکترامجموع دانشجویان در  

  نفر 448است با  

 برابر است98 -95ر کلیه گرایشها و مقاطع در سالرشته زبان فرانسه د مجموع دانشجویان

 نفر 3759با 

به  1585 مشاهده می شود  که جذب دانشجو در این رشته در دانشگاههای آزاد اسالمی از

 نفر رو به افزایش کذاشته است. 3759

 ست.نفر افزایش یافته ا2057نفر به  1112آمار دانشجویان در مقطع کارشناسی از 

 فته است.نفر افزایش یا 806نفر به  438در مقطع کارشناسی ارشد  از  آمار دانشجویان

در کل شاهد  نفر افزایش یافته است. و 448نفر به  35آمار دانشجویان در مقطع دکتری از 

نفر در  3759د به تعدا 1392-1391نفر در سالهای  1585افزایش آمار تعداد دانشجویان از 

 ا بیش از دو برابر هستیم. یعنی تقریب 1398تا  1395سالهای 
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نشگاههای هم در دا  98-95و  92-91نکته حائز اهمیت اینجاست که در مقایسه سالهای 

 ان نتیجهی تومدولتی هم آزاد تعداد دانشجویان درکلیه مقاطع  افزایش یافته اند . بنابر این 

ین رشد ا.  اده استگرفت استقبال برای انتخاب این رشته در مقطع کارشناسی رو به افزایش  نه

شجویان دان در مقطع کارشناسی ارشد نیز در دانشگاههای دولتی و آزاد مشاهده می شود. تعداد

ای آزاد اسالمی نفر افزایش یافته و در دانشگاهه 323نفر به  35دکترا در دانشگاههای دولتی از 

 771ان دور ی نه چندنفر افزایش یافته است . یعنی در مجموع در سالها 448نفر به  35نیز از 

 90نها تاد  نفر فارغ التحصیل رشته زبان فرانسه در مقطع دکتری خواهیم داشت که از این تعد

دنه بردن نفر در رشته آموزش زبان فرانسه تخصص دارند. به نظر می رسد برای توانمند تر ک

  د. شون هیات علمی در این رشته بهتر است دانشجویان بیشتری در رشته آموزش زبان جذب

ند یک چ اگر بخواهیم عناصر اصلی آموزش را در اینجا ذکر کنیم شاید بتوان آن را به

ی صلهاضلعی تشبیه کرد با رئوسی چون دانشجو، منابع درسی و محیط آموزشی ،استاد و سرف

 نمی درسی. البته عوامل بسیاری در امر یادگیری یک زبان دخیل هستند که در موضوع ما

 ، سن فراگیران، لهجه گویشوران، مسائل فرهنگی و از این قبیل . گنجند از جمله

 دانشجویان ،منابع درسی و محیط آموزشی

حبت پیشتر راجع به تعداد دانشجویان و مشتاقان رشته زبان فرانسه از جهت کمی ص

 ت تعریفیم اسکردیم در اینجا  راجع به دانشجو به معنای کلمه صحبت می کنیم. بنا بر این الز

انشجو دکثر ز دانشجو ارائه دهیم. دانشجو کسی است که یک آموزش مستمر را دنبال می کند. اا

ن اختار ایو س یان ایرانی در رشته زبان فرانسه مبتدی هستند و کمترین آشنایی با زبان فرانسه

 زبان  قبل از ورود به دانشگاه را ندارند.

ردی نیست که فقط کورکورانه یک سری دانشجو  ف 1(2002بنا به تعریف  ژان پی یر روبر) 

اطالعات را جمع آوری و ذخیره کند بلکه فردی است که فعاالنه در یادگیری خود شرکت می 

کند . ما باید سن و احتیاج  و البته عالقه دانشجو را در نظر بگیریم. باید موضوعاتی را انتخاب 

ثال شعری با مضمون تنهایی، عشق، کنیم که برای دانشجویان کاربردی هستند. وقتی به عنوان م

مرگ و... انتخاب می کنیم که مضامین عینی  و در ارتباط با زندگی روزمره ما هستند ، می 

توانیم این امکان را به دانشجو  بدهیم تا احساساتش را با دیگران در میان بگذارد و از عقاید خود 

کند و بی قید و شک خود را رها کند.  دفاع کند. او باید شک ها و کم رویی های خود را فراموش

تنها نگرانی او باید این باشد که  الزم است  افکار خود را بیان کند، بفهمد و خود را با زبانی 

بیگانه به دیگران تفهیم کند.  زمانی که هر دانشجو در کالس درس است خود را در گروهی می 

                                                 
1 Robert Jean- Pierre, Dictionnaire pratique du FLE. Paris: Ophrys, 2002. 
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د اما زمانی که از کال س خارج می شود یابد که هدف مشترکی برای یادگیری زبان بیگانه دارن

برای این که آنچه را که یاد گرفته به کار ببرد سعی می کند، می کوشد ، دوباره آغاز می کند، از 

خود را  از 1خود پرسش می کند و توانمندیهای خود را توسعه می دهد. او باید بتواند دانش 

رهنگی زبان در هنگام کاربرد آن زبان  به یعنی رعایت مسائل اجتماعی و ف 2زیستی -مرحله زبان

یعنی مهارت به کار بستن زبان برساند. اما این امکانات برای یک دانشجوی  3مرحله دانش عملی

ایرانی فراهم نیست و آنها فقط امکان تعامل با دیگران را در کالس درس دارند و بس . در نظر 

رشناسی از دو دانشگاه دولتی و آزاد نتایج دانشجوی رشته زبان فرانسه در مقطع کا 50سنجی از 

زیر  حاصل شده است.   از دانشجویان در خصوص منابع درسی ای که در اختیار دارند سوال شد 

تا میزان بهره گیری آنها از متون در دسترس مطلع شویم و میزان کار آرایی یک راس دیگر از 

 چند ضلعی آموزشی که قبال گفتیم بسنجیم.
 جمع کل بی پاسخ تا حدودی رخی بلی سوال

آیا منابع درسی ای که در اختیار دارید 

 متناسب با نیاز آموزشی شماست؟

13 32 2 3 50 

 %100 %6 %4 %64 %26 درصد

د می %  از کل دانشجویان منابع درسی خود را متناسب با نیاز آموزشی خو 26تنها 

 ست.سخگوی نیاز دانشجویان نیدانستند  بنابر این به نظر  می رسد که منابع درسی پا
 جمع کل بی پاسخ هر دو کتاب جزوه سوال

آیا بیشتر از جزوات استفاده می کنید یا 

 کتابهای درسی یا هر دو 

23 5 19 3 50 

 %100 %6 %38 %10 %46 درصد

 ست تامی توان نتیجه گرفت  هنوز گرایش به سمت استفاده از جزوات اساتید بیشتر ا

ر ان دای درسی و این موضوع می تواند در تفاوت سطح یادگیری دانشجویاستفاده از کتابه

 دانشگاههای مختلف تاثیر بسزایی داشته باشد و عاملی منفی محسوب شود.  

                                                 
1 savoir 
2 Savoir- être 
3 Savoir-faire 
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د به ده انعدم تدریس کتابهایی که با توجه به سرفصلهای درسی مصوب وزارت علوم تهیه ش

تاب کدریس تاما عدم توانمندی استاد در چند موضوع بر می گردد که در حیطه این مقاله نیست 

موجود برای درسی خاص، سنگین بودن سطح مطالب کتاب، فاصله زیاد سطح یادگیری 

ای تهیه تابهکدانشجویان با سطح مطالب موجود در کتابها، عدم رغبت دانشجویان در استفاده از 

ی توانفرانسوی و ناشده در ایران به دلیل ظاهر نه چندان جذاب کتابها، گرانی کتابهای 

ذب جشجو دانشجویان در خرید این کتابها و... همه و همه از عواملی هستند که مدرس و دان

 جزوه می شوند که این عوامل می توانند در تحقیقی مورد بررسی قرار گیرند.

 سوال دیگر در خصوص سطح جزوات بود و این که آیا سطح علمی جزوات متناسب با

 دانشجویان هست یا خیر.اطالعات مورد نیاز 
متناسب  سوال

 است

بیشتر 

 است 

کمتر 

 است

 جمع کل بی پاسخ

چنانچه از جزوات استفاده می کنید آیا 

سطح جزوات متناسب با اطالعات مورد 

 نیاز شماست ؟

20 11 14 5 50 

 %100 %10 %28 %22 %40 درصد

دو نشتنیازشان می دااز دانشجویان سطح جزوات را متناسب با سطح اطالعات مورد ن 40%

 یار آناناخت می توان نتیجه گرفت جزوات متناسب با اطالعات دانشجویان تهیه و توسط استاد در

دن جزوه ه کرقرار می گیرد. البته این موضوع می تواند یک بعد منفی هم داشته باشد و آن تهی

 نانموزش همچتوسط استاد با توجه به سطح علمی دانشجویان ضعیف باشد و اینگونه سطح آ

 سیر نزولی خواهد داشت.
 سوال

ب 
اس

تن
م

ت
اس

ر  
شت

بی

ت
اس

ر  
مت

ک

ت
اس

سخ 
 پا

ی
ب

 

ع 
جم ل
ک

 

چنانچه از کتابها  استفاده می کنید آیا 

سطح کتابها متناسب با اطالعات مورد نیاز 

 شماست ؟

7 14 14 15 50 

 %100 %30 %28 %28 %14 درصد
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عات مورد نیاز سطح کتابها را متناسب با اطال %14از جامعه آماری ما پاسخ نداده  و تنها  30%

 خود تشخیص دادند. 

 سوال

پ 
چا

ی 
ها

تاب
ک

سه
ران

ف
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ها

تاب
ک

ان
یر

ا
دو 

ر 
ه

سخ 
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ی
ب

ل 
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آیا بیشتر از کتابهای 

چاپ فرانسه استفاده می 

 کنید یا چاپ ایران یا هر دو؟

9 32 5 4 5

0 

1 %64 %18 درصد

0% 

8% 1

00% 

ز کتابهای ا از دانشجویان در صورت استفاد ه از کتاب،  %64د که بررسی آمار نشان می ده

تابهای کودن چاپ ایران استفاده می کنند و دلیل آنها عواملی چون در دسترس بودن، ارزانتر ب

 ایرانی نسبت به کتابهای فرانسوی و معرفی این کتابها از طرف استادان می باشد.

 ست.ایند آموزش مهم باشند محیط آموزشی یکی دیگر از عواملی که می تواند در فرآ

ه ضوع بدر برخی دانشگاهها کالسهایی تشکیل می شوند که مملو از دانشجوست . این مو

 شد. دانشجو، مطلوب یا نا مطلوب بودن این شرایط سوال 50پرسش گذاشته شد و از همان 
 جمع کل بی پاسخ تفاوتی نمی کند خیر  بلی سوال

ویان عامل منفی در آیا تعداد زیاد دانشج

 کالس است؟ 

39 5 2 4 50 

 %100 %8 %4 %10 %78 درصد

. در  مردندشاز دانشجویان تعداد زیاد دانشجویان را عامل منفی در امر یادگیری بر  78%

مه هرای بتوضیحاتی که دانشجویان داده بودند دلیل این عامل منفی را،  نبودن زمان کافی 

مع جدر  و استاد، همچنین فراموش شدن برخی دانشجویان کمرو دانشجویان در تعامل با کالس

 دانشجویان فعالتر و سطح متفاوت دانشجویان بر شمردند.

ها زم آندر نهایت آخرین پرسشی که از دانشجویان شد در خصوص دالیل عدم توانمندی ال

 در فراگیری زبان بود . 
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 جمع کل بی پاسخ خیر  بلی سوال

ر دباعث عدم توانمندی الزم دانشجویان ن آیا نوع تدریس مدرسا

 فراگیری زبان است؟

15 32 3 50 

 %100 %6 %64 %30 درصد

نابر ند. باز دانشجویان نحوه تدریس مدرسان را عامل منفی فراگیری زبان نمی دانست64%

 شود. نمی این به نظر می رسد از نظر دانشجویان مشکل در یاد گیری زبان به  مدرسان مربوط
 جمع کل بی پاسخ خیر  بلی سوال

ر باعث عدم توانمندی الزم آنها دآیا بی انگیزگی دانشجویان 

 فراگیری زبان است؟

12 35 3 50 

 %100 %6 %70 %24 درصد

پس  انند.داز دانشجویان بی انگیزگی خود را نیز عامل منفی در فراگیری زبان نمی  70%

 و را برطرف می کند.هم دانشجو انگیزه دارد و هم استاد نیاز دانشج

 سوال

ی
بل

یر 
خ

خ 
اس

ی پ
ب

ل 
ع ک

جم
 

به عنوان   reflets) اینجا متد آیا متد های آموزشی

جوابگوی نیازهای آموزشی شما  1یک متد ارتباطی(

 هست؟ 

15 31 4 50 

 100 %8 %62 %30 درصد

ه دگرفته ش از دانشجویان از متد زبان آموزی ای که برایشان در نظر %62به نظر می رسد 

جمه نسه و ترفرا است نمی توانند بهره کافی را ببرند . ضعف در یادگیری زبان به فراگیری ادبیات

نابع زه ممتون نیز  تسری می یابد و تاثیر منفی می گذارد و این نشان می دهد تا چه اندا

 شد.فی بای کاآموزشی اهمیت دارند . توانمندی استاد و انگیزه دانشجو نمی تواند برای یادگیر
 

                                                 
1 communicatif 
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 اساتید و مشکالت آموزشی آنها 

قبل از هر چیز به نظر می رسد باید یک تعریف از استاد ارائه دهیم . چه کسی استاد است 

و می تواند سکان یاددهی و آموزش را در دست بگیرد؟ به نظر می رسد شاید باید  استادی که 

اما   1 (1993لبرت فاطمی )زبانی غیر از زبان مادری خود را تدریس می کند، تحسین کرد. ژی

این سوال  را مطرح می کند که آیا همه می توانند تدریس کنند؟  و آیا یک استاد  زبان ، در 

تمام زمینه ها مانند دستور زبان، ادبیات، آواشناسی و غیره شناخت الزم را دارد؟ از نظر او یک 

شجویانی که آماده برای انتقاد استاد در اصل یک نوع بازیگر است بازیگری که همواره  نزد دان

هستند ایفای نقش می کند. فردی که کم رو و خجالتی است نمی تواند یک جریان ارتباطی بین 

دانشجویان ایجاد کند و نمی تواند دانش خود را به آنان انتقال دهد واین گونه هم وقت خود هم 

 وقت دانشجویان را هدر می دهد.

ست مدرسی که از یک کتاب درسی استفاده می کند در معتقد ا2( 2004ژنین کورتیلون) 

اصل مجبور به دنبال کردن متدلوژی ادراکات نویسنده  آن کتاب است و هیچگاه آن را به طور 

عمیق نخواهد فهمید. پس او باید بتواند دوباره روی   آن متدلوژی فکر کند، درباره فعالیتهای 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ببیند چگونه این فعالیتها در جریان یادگیری                                                                                     پیشنهاد شده در آن کتاب از خود سوال کند و

جای می گیرند. این گونه او، تمام فعالیتهایی که به ترتیب   پیشنهاد و ارائه شده است را  

استفاده خواهد کرد. البته  به شرط این که در خصوص ضرورت آن فعالیتها خود متقاعد شده 

 باشد. 

ا بر این باوراست که فاکتورهایی وجود دارند که آموزش مدرس ر3(  2005فابی ین دمون ) 

سمت و سو می دهند. از جانب مدرس، عالوه بر فاکتورهای زبانشناختی از پیش نقل شده برای 

 دانشجو، ترکیب دانشجویان هم یک فاکتور دیگر است و مسیر آموزش را سمت و سو می دهد.

او معتقد است مدرسی که زبان مادری دانشجویانش را نمی داند از ابتدا قانون استاندارد 

 eای زبان فرانسه را دنبال می کند: حروف صدا دار، حروف بی صدا همینطور اکتسابی واجه

caduc  اتصاالت ،گروههای ریتمیک و آهنگ کلمات را و اگرمدرس  فرانسه زبان است و ،

دانشجویانش جمعی هستند که از لحاظ زبانشناسی ناهمگن هستند، باز هم مدرس قانون 

و در صورت لزوم از تفاوتهایی که بین زبانهای متفاوت  استانداردزبان آموزی را رعایت می کند 
                                                 

1. Fatemi Gilberte, les problèmes rencontrés par les enseignants de français en Iran. 

Luqman, 1993, n° 1, p.55. 

2. Courtillon Janine, Penser le déroulement des cours, organiser les activités pour 

apprendre. Le français dans le monde, 2004, n°331, p.25.  

3. Demons Fabienne, Jourdan Sabine, Ferchaud François, et al. Enseigner le FLE. 

Paris: Belin, 2005, p. 37.          
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 -فراگیران هست برای نشان دادن این که زبان مادری چه موقع می تواند مسبب مشکالتی باشد

 بهره برداری می کند.  -که خود فراگیرهم کامال آنها را احساس می کند

اشد ببان یر فرانسوی زمدرس زبان یا فرانسه زبان است یا غیر فرانسوی زبان .چنانچه غ

 او راحت کار یعنی همان زبان مادری خود را با دانشجویانش به اشتراک می گذارد و بدین ترتیب

اج راگیری وفاند تر است زیرا به طور تجربی اشکاالت را  از پیش می داند . به عنوان مثال می تو

 های جدید را حتی با تعریف طبقه بندی کند.

معتقدند  در آموزش اولیه و مستمر، آن دسته  1( 2003بل گروکا )ژان پی یر کوک و ایزا

ازمدرسینی که زبان فرانسه، زبان مادری آنها نیست ، تکمیل اطالعات زبانشناختی و فرهنگی  

اجتناب ناپذیر است، به ویژه این که آنها از  برخی نظام های آموزشی ای برخواسته باشند که به 

یا دوری جغرافیایی ارتباط کمی با  کشورهای فرانسه  زبان و  دالیل ایدئولوژیک، اقتصادی

فرانسویان داشته اند و بدین ترتیب شناخت آنها از زبان و فرهنگ فرانسویان متغیر است و خیلی 

از آنها نوعی نا امنی زبانشناختی و فرهنگی را با دانشجویانشان تقسیم می کنند. اما از طرف دیگر 

هایی از زبان که برای فراگیران مشکل ایجاد می کنند می تواند آنها را به به خاطر آگاهی از قسمت

 خوبی توضیح دهند.

ه کیانی در واقع مدرس مانند خط فاصله ای است بین زبانی که تدریس می کند و دانشجو

 آن زبان را فرا می گیرند.

ه کمعی جی با این تعاریف، وقتی به بررسی به وضعیت اساتید در ایران می پردازیم یعن

نند ه می تواکهیم زبان فرانسه زبان مادری آنها نیست می توانیم آنها را در گروه مدرسینی قرار د

ا ادیاری تاست در مواردی از زبان مادری نیز کمک بگیرند . حال این اساتید  در سطوح مختلف از

 استادی و به ندرت به عنوان مربی به تدریس مشغولند.

دیاری استا متوجه می شویم بیشترین اساتید در ایران دارای رتبه با آمار استخراج شده 

داد ص تعهستند و پس از آن دانشیاری و تعداد کمی دارای رتبه استاد تمام هستند. در خصو

به  دعو دعوتید ماساتید نمی توان آمار دقیقی ارائه دادچرا که در بسیاری از دانشگاهها از اسات

یس تدر انشگاههای دولتی نیز مشغولند و برخی به شکل مقطعیهمکاری می شود که برخی در د

 می کنند. 

ر نفر مدرس زبان فرانسه د 100با توجه به جدید ترین آمار به دست آمده حدود 

 دانشگاههای دولتی و آزاد مشغول به کار هستند.

                                                 
1. Cuq  Jean-Pierre; Gruca Isabelle, Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2003, pp.138-139.  
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د.  با توجه نفر مرد می باشن  43نفر زن و   57در ضمن الزم است ذکر شود از این تعداد 

یک استاد  دانشجو 105نفر دانشجو در دانشگاههای دولتی و آزاد ، برای هر  10577د به تعدا

ها  ام زمینهر تموجود دارد البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که یک استاد نمی تواند د

 التیتخصص داشته باشد و هر درسی را تدریس کند و اساتید نیز در امر تدریس دچار مشک

 هستند.

ش آموز و اساتید زبان فرانسه در سه بخش آموزش زبان ، آموزش ادبیات فرانسه  مشکالت

مینه ها زمام ترجمه خالصه می شود. اگر گفته ژیلبرت فاطمی را که آیا یک استاد  زبان ، در ت

روس را دلیه کمانند دستور زبان، ادبیات، آواشناسی و غیره شناخت الزم را دارد؟ و می تواند 

یات ، ادب نظر نگیریم و فرض را بر این بگذاریم که توانمندی تدریس در دروس تدریس کند در

شکالت و م ترجمه و زبان آموزی برای هر استاد زبان فرانسه امکانپذیر است به بررسی موضوع

 اساتید در تدریس می پردازیم.

  1الف( مشکل آموزش زبان به وسیله متدهای ارتباطی 

یادگیری زبان فرانسه منطبق بر نیازهای دانشجویان ایرانی باید اذعان داشت که متدهای 

نیست و در کالس درس این مدرس است که بار این انطباق را بر دوش می کشد.  متدهای 

آموزشی متعدد در دانشگاهها تدریس می شود و متاسفانه انتخاب یک متد واحد در دستور کار 

ساز است زیرا در یادگیری زبان نوعی  دانشگاهها قرار نمی گیرد . این موضوع خود مشکل

ناهماهنگی بین دانشجویان دانشگاههای مختلف به وجود می آید. اینجا به ذکر یک متد به عنوان 

که در برخی  دانشگاهها هنوز تدریس می شود، متدی است که  refletsنمونه می پردازیم. متد 

                                                 
1. Méthode communicative 
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نده  ارائه کرده است . این پراکندگی به عنوان مثال دستور زبان را در دروس به شکل بسیارپراک

مطالب،  استاد و دانشجو را سر در گم می کند بنابر این مدرس باید مقوله درسی اشاره شده  را 

به طورپراکنده تدریس کند و دانشجو نمی تواند پیوستگی مطالب را با یکدیگر پیدا کند . شاید 

کند و دستخوش این پراکندگی نشود. بهتر باشد مدرس کلیه مقوالت دستوری را کامل تدریس 

بخشهای مختلف این متد که باید توسط یک مدرس در درس به عنوان مثال زبان فرانسه 

اختصاصی تدریس شود مجموعه ای است که باید توسط مدرسین دستور زبان و آواشناسی و 

مدرس هر  خواندن متون تدریس شود و بنا بر این، هماهنگی اساتید این دروس را می طلبد یا

الزم را در تدریس موضوعات مختلف)دستور زبان،  1سه درس باید یک نفر باشد و اگر توانمندی

آواشناسی و ...( نداشته باشد، درس به طور کامل به دانشجو انتقال داده نمی شود و بخشی بر 

بی عهده استاد دیگری گذاشته می شود و این برای دانشجو عدم اعتماد به مدرس و تا حدودی 

 انگیزگی ایجاد می کند.

 ی  دردر زبان شفاهی گاهی مدرس مجبور است گونه ای از تمرینات را که در متد درس

ی برخی ایستبنظر گرفته نشده است به تدریس بیفزاید که معموال تمرینات آوا شناسی هستند یا 

طی که رایش.  مطالب  را با توجه به شرایط فرهنگی و شیوه زندگی در کشور فرانسه توضیح دهد

 در فرهنگ ایرانی ما نیست.

اقدام کند. متون واقعی  2در زبان نوشتاری  نیز مدرس باید به آموزش از طریق متون واقعی

متونی هستند که به منظور آموزش زبان به وجود نیامده اند و کاربردهای دیگری دارند اما در 

ط مترو، منوی غذای یک رستوران ، یک آموزش زبان از آنها بهره آموزشی می برند. مثال از بلی

متدهای آموزشی با شرایط فرهنگی و   بروشور تبلیغاتی و ... می توان استفاده آموزشی برد.

اقلیمی زبان آموزان ایرانی منطبق نیستند و مدرس باید از خالل متدهای آموزشی مطالب 

 سودمند را استخراج و به دانشجو ارائه دهد.

 ات فرانسهمشکل آموزش ادبی(  ب

اگر  ا حتییکی از مشکالت مدرسان کمبود منابع درسی در زمینه ادبیات فرانسه  است. ام

ر از ا دوکتابها ی ادبیات در اختیار مدرسین و دانشجویان باشد، برخی موضوعات این کتابه

ل حاضر ر حاایدئولوژی ایرانی است.به این معظل باید بی انگیزگی دانشجویان رانیز افزود. د

 وشهای زیر در کالسهای درس ادبیات انجام می شود:ر

                                                 
1  Compétence 
2 Documents authentiques  
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ند. ی دهمدرسین حجم وسیعی از اطالعات ادبی را به شکل تئوری به دانشجویان ارائه م -

 این اطالعات اغلب از طریق جزوه به دانشحویان داده می شود.

به  ند.اشده مدرسین نقد آثاری را ارائه می دهند که خود آثار توسط دانشجویان مطالعه ن -

ن اثر قد ایناز ژان ژاک روسو بی خبر است اما  امیلعنوان مثال دانشجو از محتوای کتاب 

 را مطالعه می کند. 

ی اد مبرخی از مدرسین به دلیل کمبود وقت فقط خالصه آثار را به دانشجویان پیشنه -

 .ود ندارداثر ادبی وجکنند زیرا در چند جلسه ترم دانشگاه امکان مطالعه چند 

 شکل آموزش ترجمهج ( م

متاسفانه دانشجویان کار ترجمه را کاری خسته کننده می دانند که شامل جستجوی لغات 

و اصطالحات بیگانه  در فرهنگهای لغت برای ترجمه جمالت است. برای این که دانشجویان از 

 : 1این کسالت دور شوند پیشنهادات زیر ارائه می شوند 

 رای غنیعی به مجالت، روزنامه ها  و در کل ، متون واقتشویق  دانشجویان برای مراجعه ب -

طح سدر  کردن گنجینه واژگانشان .هر چه  دانشجویان بیشتر به مطالعه روی بیاورند و

گوش   یونیشنیداری به فیلمهای زبان اصلی و کارتونها و موسیقیها و برنامه های تلویز

ادلهای دن معمی شوند و به پیدا کربدهند با کلمات و اصطالحات زبان فرانسه بیشتر آشنا 

 فارسی این کلمات مبادرت می ورزند.

ه را کتشویق دانشجویان به گوش دادن به برنامه های تلویزیونی به زبان فارسی ، چ -

انی،  ایر شناخت واژگان در زبان مادری نیز مهم است و یکی از  ناتوانیهای دانشجویان

 .ناتوانی آنها در شناخت کلمات فارسی است

 انتخاب موضوعات غیر تخصصی )ادبیات یا شعر( توسط مدرسان برای ترجمه -

 ونوناگگانتخاب متون متفاوت در زمینه های گوناگون برای شناخت لغات در زمینه های  -

 جلب توجه دانشجویان بر کلمات کلیدی در ترجمه -

 حل کردن مشکالت دانشجویان در درک مطلب به شکل سواالتی که طرح می شود. -

یا  است ل از کل متن برای اطالع از این که آیا کل متن توسط دانشجو فهمیده شدهسوا -

 خیر.

                                                 
1 BAHRAMBEIGUY,  Mehri;  L'enseignement de l'expression écrite chez les 

apprenants iraniens; Thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre Cuq, 2009, 

Aix-en-Provence, France. publié par ANRT (université lille III, 2015) 
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ان ی زبدادن اطالعات تکمیلی مانند نمونه های دستوری به منظور درک بهتر ساختارها -

 فرانسه توسط دانشجو.

دبی و اتون اجرای تاتر توسط دانشجویان در کالس برگرفته از متون ادبی برای فهماندن م -

 د.ا بیابننی رخصیتهای این متون .این گونه دانشجویان می توانند به راحتی معادلهای زباش

ر داگراف  پار از دانشجویان خواسته شود تا ترجمه هایشان را جمله به جمله و پاراگراف به -

یا  کالس بخوانند  برای این که از یک طرف موفقیت های آنها در ترجمه مشخص شود

تفاوتی میان شود و از طرف دیگر به آنها نشان داده شود شیوه های ب اشکاالت آنها معلوم

 از یک متن وجود دارد که همگی به متن اصلی وفادارند.

 ا یکیتعلیم  یافتن راه حلهای گوناگون برای جستجوی ترجمه یک لغات ، یک اصطالح  -

ا و ندهشوجمله. این کار باید توسط یک مدرس زبان شناس انجام شود تا اشتقاقها ، پی

ن آا معنی مه یپسوندها و معانی آنها را با دانشجویان تمرین کند تا دانشجو بتواند یک کل

 را با تجزیه کلمه حدس بزند.

 جای برای ارائه ترجمه ای خوب می توان به دانشجو آموزش داده شود تا خود را به -

ن ا متبآشنایی خواننده متنی بگذارد که او ترجمه کرده خواننده ای که نه کوچکترین 

 به سطح و رااصلی دارد نه زبان مبدا را می شناسد. این گونه مدرس می تواند توجه دانشج

 زبان و همینطور لحن و سبک متن اصلی جلب کند.

 .ا دهدبه نظر می رسد که با این پیشنهادات دانشجو بتواند سطح ترجمه خود را ارتق

 سر فصل دروس رشته زبان فرانسه

اهیت و ( از برنامه درسی، به پرسش از خود در خصوص م2003یر کوک  ) تعریف ژان پی 

 فرهنگی زبان -کمیت محتواهایی چون دانش، مهارت به کار بستن زبان و رعایت مسائل اجتماعی

رفت می پیش به هنگام کاربرد آن معطوف می شود و سپس  این محتواها به تدریج توسعه یافته و

 کنند.

ولین س  کشور کانادا در فرانسه کمتر متداول است و شامل ااصطالح سیالبس بر عک 

درس م( ، با ارزشی سه بعدی و سازمان دهی شده است که به  1991چارچوب آموزشی ) اش: 

کند که  ( به این نکته توجه می1972ی دهد.  راجرز)بخش ارائه م -نشانه هایی غالبا اطمینان

می  درس که محدود  به تعیین محتوای یک کالسسیالبس برای او فقط برنامه آموزشی نیست بل

درس  وصیفشود. اما می بینیم که سیالبس فرمهای گوناگونی به خود می گیرد. این تنوع از ت

 گرفته تا منبعی گسترده، همراه با اصولی منطقی است. 

عالوه بر این موضوع که از این پس به طور کلی  تفکر، بیشتر حول و حوش برنامه درسی 

خد، شاهد گرایشی به سمت و سوی یک تحول هستیم. تحولی که از سرفصلهای تولید می چر
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( شروع می شود 1976نقشی  طبق نظر ویلکینز)-زبانشناختی یا مفهومی-شده بر پایه دستوری

وبه سمت فرمها پیش می رود فرمهایی که تا رد هر انتخاب از پیش تعیین شده یا متمرکز بر 

 ( پیش خواهند رفت.1993و له مان:  1987: روشهای یادگیری) پرا بو 

ولفه مپنج  الگویی کامال واضح، همان الگوی سیالبس برنامه درسی چند بعدی کانادایی با

اهدافی  ا باهاش است سیالبسی  که بر بینشی یکپارچه و مشارکتی در رابطه با نیازها و مشخصه 

نگ، ، فرهبه زبان، ارتباطی/تجربیگسترده بنا شده است که عبارتند از : سرفصل درس مربوط 

 آموزش زبان عمومی و ارزشیابی.

ه واقعیت ب( اهمیت انسجام و ضرورت هر چه نزدیک تر ماندن 2002در تمام موارد ، میلد)

 یادگیری را خاطر نشان می کند. 

سر فصل وسیله ای برای معرفی ساختار یک درس، روشهای   1( 1378به نظر فر دانش ) 

آنچه که دانشجویان باید انجام دهند و همچنین چگونگی ارزشیابی عملکرد آنان به اجرایی آن و 

وسیله استاد است و از آنجا که هدف اصلی تهیه آن ایجاد هماهنگی در دوره های دانشگاهی 

مشابه در همه مراکز و موسسات آموزش عالی است بنابر این نقش مهمی را در آموزش بر عهده 

از لحاظ لغوی، سیالبس، یک فهرست مطلب است. در  2( 1992ن و کاشین) دارد.  به گفته آلتم

آموزش عالی، همه با این موضوع هم عقیده اند که سیالبس یا طرح درس، معرفی ای کلی از 

درسی است که تمام اطالعاتی را که دانشجو باید از موضوع داشته باشد ارائه می دهد. این 

ب، اهداف درس، برنامه ریزی فعالیتها،  انواع ارزشیابی، اطالعات عبارتند از : فهرست مطال

 اطالعات عملی، دستور العملهای کار و غیره .

معموال هدف سر فصل، توصیفی است و موضوع عبارت است  از تمرکز درس بر برخی 

موضوعات و چگونگی سازمان دهی آنها و ابزاری ارتباطی بین استاد و دانشجو )بهرام بیگی: 

یه سر فصل درس می تواند تحت تاثیر عواملی با جهت گیری به سمت آموزش،  به ته 3(1391

انتقال دانش و با جهت گیری به سمت یادگیری، به کسب دانش هدایت شود و پیشرفت کالس 

 درس به آن بستگی دارد.

                                                 
، سخن سمت، تابستان «سر فصل ها و جایگاه آنها در برنامه آموزش عالی کشور» فر دانش، هاشم. . 1

 .46،ص.78

2 H, Cashin; W, Altman, writing a syllabus, Kansas State University, Center for 

Faculty Evaluation and Development, 1992.  

http://www.Theideacenter.org/IDEAPaper27. 
ویژگیهای مطلوب در تدوین سر فصل درسی دانشگاهی با نقدی بر سر فصل های » بهرام بیگی، مهری.  3

 .47-46ص.، 91پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، تابستان -فصلنامه علمی ،«ان فرانسهدرسی رشته زب
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سر فصل درسی باید خالی از ابهام بوده و منسجم باشد،  مرتبط با گرایش رشته بوده و روز 

وکاربردی باشد سرفصل باید متناسب با حجم و تعداد واحد درسی باشد) بهرام بیگی: آمد 

. در حال حاضر شورای تحول علوم انسانی در ایران در حال تجدید نظر در سرفصلهایی 1(1382

 تهیه شده و متناسب با نیازهای امروز یک دانشجوی زبان فرانسه نیست. 1369است که در سال 
ه ستاد بیک درس دانشگاهی در نظر گرفته نشود و هر دانشگاه و هر ااگر سرفصلی برای 

به  ویانشیوه و سلیقه خود آن درس را ارائه دهد، بی شک ناهمگن بودن سطع معلومات دانشج

 ویزه در مقاطع بعدی خود نمایی می کند. 

نچه از آ قیه دقیما در این جا این نکته را نیز از نظر دور نمی داریم که  ضروری است برنام

ه وق دهندکتی سباید دانشجو فرا بگیرد تهیه شود و به عبارتی برنامه ها  دانشجویان  را به سم

الوه بر ع ال، بتوانند فرهنگ خود را نیز اشاعه داده  و در زمینه ادبیات فرانسه به عنوان مث

ا برعکس سه یآموزش ادبیات فرانسه به شیوه تطبیقی از ادبیات فارسی و تاثیر بر ادبیات فران

صلهای د در سرفبای مطلع شوند و بتوانند به تعامل  با فرانسه زبانان بپردازند و تمامی این اهداف

 درس در نظر گرفته شود.

 نتیجه گیری

تاد، اد اسدر این مقاله سعی کردیم به طور مختصر وضعیت آموزش زبان فرانسه را از ابع

هد یم . در خصوص وضعیت دانشجویان  شادانشجو، منابع درسی و شرایط آموزش بررسی کن

نفر در  6818د به تعدا 1392-1391نفر در سالهای  1598افزایش آمار تعداد دانشجویان از 

 برابر هستیم. 4در دانشگاههای دولتی یعنی تقریبا  1398تا  1395سالهای 

ه ب 1392-1391نفر در سالهای  1585همچنین شاهد افزایش آمار تعداد دانشجویان از 

ز دو برابر ادر دانشگاههای آزاد یعنی تقریبا بیش  1398تا  1395نفر در سالهای  3759تعداد 

 هستیم. 

ل برای ستقبابا توجه به افزایش تعداد دانشجویان درکلیه مقاطع ، می توان نتیجه گرفت ا

یان شجودان انتخاب این رشته در مقاطع کارشناسی تا دکترا رو به افزایش  نهاده است .تعداد

ای آزاد اسالمی نفر افزایش یافته و در دانشگاهه 323نفر به  35دکترا در دانشگاههای دولتی از 

 نفر افزایش یافته است .  448نفر به  35نیز از 

نفر دانشجو در دانشگاههای دولتی و آزاد  و  تعداد   10577اما  با توجه به تعداد 

دانشجو این نکته را نباید از نظر دور  105ای هر استاد در دانشگاهها و  وجود  یک استاد بر100

                                                 
، سخن سمت، شماره  نگاهی به سرفصل های درسی رشته زبان فرانسه)ادبیات و مترجمی(بهرام بیگی، مهری.  1

7 ،2001. 
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داشت که یک استاد نمی تواند در تمام زمینه ها تخصص داشته باشد و هر درسی را تدریس 

کند. و اساتید نیز در امر تدریس دچار مشکالتی هستند. این مشکالت در سه دسته  آموزش 

می شوند. بنا بر این تعادلی بین  متدهای یادگیری، دروس ادبیات و آموزش ترجمه طبقه بندی

تعداد دانشجویان و اساتید  وجود ندارد. در خصوص منابع آموزشی باید خاطر نشان کرد که 

متدهای یادگیری زبان فرانسه منطبق بر نیازهای دانشجویان ایرانی نیست و در کالس درس 

شگاههای مختلف تدریس مدرس باید این انطباق را انجام دهد .  متدهای آموزشی متعدد در دان

می شود و متاسفانه یک متد واحد در دستور کار دانشگاهها قرار نمی گیرد . این موضوع نوعی 

ناهماهنگی در یادگیری، بین دانشجویان دانشگاههای مختلف به وجود می آورد. یکی دیگر از 

گر کتابها ی مشکالت مدرسان، کمبود منابع درسی در زمینه ادبیات فرانسه  است. اما حتی ا

ادبیات در اختیار مدرسین و دانشجویان قرار بگیرد، برخی موضوعات این کتابها دور از ایدئولوژی 

ایرانی است.. در حال حاضر روشهایی در کالسهای درس ادبیات انجام می شوداز جمله ارائه 

ین گونه به مطالب به شکل تئوری و در قالب جزوه، همچنین ارائه خالصه و نقد آثار است  که ا

یادگیری کامل آثار ادبی از سوی دانشجو منجر نمی شود. هر چند که تعداد ساعات دروس 

ادبیات در آن حد نیست که مجال چنین کاری را هم به مدرس و دانشجو بدهد. همچنین آمار 

از دانشجویان،  سطح   %14نشان داد که منابع درسی پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست و     تنها 

تابها را متناسب با اطالعات مورد نیاز خود تشخیص دادند. اما همان تعداد دانشجو بیشتر ک

کتابهای تهیه شده در ایران را استفاده می کنند و این می تواند ناشی از این موضوع باشد که 

کتابهای چاپ ایران در دسترس بوده و ارزانتر می باشند و این دلیل  کیفیت باالی کتابهای تهیه 

شده در ایران نیست. که بررسی کیفیت این کتابها خود موضوع تحقیقی دیگر است و در این 

از دانشجویان، تعداد زیاد دانشجویان در  %78بحث نمی گنجد. در خصوص محیط آموزشی نیز  

کالسها را عامل منفی در امر یادگیری بر شمردند . زیرا زمان کافی برای همه دانشجویان در 

س و استاد وجود ندارد، همچنین فراموش شدن برخی دانشجویان کمرو در جمع تعامل با کال

دانشجویان فعالتر و سطح متفاوت دانشجویان از عواملی هستندکه بر یادگیری دانشجویان اثر 

منفی دارد. با توجه به مطالب ارائه شده علیرغم تصور این که وضعیت یادگیری زبان فرانسه در 

عناصر این یادگیری اعم از دانشجو، استاد ،منابع درسی و محیط آموزشی با ایران مطلوب بوده و 

یکدیگر در تعامل مناسب هستند، به این نتیجه می رسیم که تنها عالقه به یادگیری این زبان 

آفزایش یافته و از لحاظ کمی و کیفی عناصر دیگر از جمله مدرسین ، منابع درسی و مکانهای 

ا این رشد به طور هماهنگ رشد پیدا کنند. امکانات الزم برای این تعداد آموزشی نتوانسته اند ب

دانشجو نه از لحاظ نیروی انسانی که همان مدرسان هستند نه از بابت منابع درسی و مکانهای 
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آموزشی مهیا نشده و آینده مطلوبی در انتظار نخواهد بود. شاید جذب کمتر دانشجو یا اقدام 

تزریق این نیروی انسانی  به دانشگاهها و تدوین کتب مناسب بیشتر، سریع در تربیت مدرس و 

 بتواند راه حلهای مناسبی باشند.

 منابع
ستان ت، تاب، سخن سم«سر فصل ها و جایگاه آنها در برنامه آموزش عالی کشور» فر دانش، هاشم.  -

78. 
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