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 چکیده

در  باه کا ر ریا   حضور زبان فرانسه در ایران به دوره صفویه و تدریس زباان فرانساه

ایاران ایا   دانشگاه تهران اولین دانشگاه در گردد.باز م  3131یال ایران به  هایدانشگاه

که کری  زبان و ادبیات فرانسه را بنیاد نهاد. امروزه این رکته با یه گرایش ادب ، مترج ا  

دولتا   هایدانشاگاهو آموزش و در یه مقطع کارکنای ، کارکنایا  ارکاد و دکتاری در 

-کیراز، ه دان و یازد دانشا و ما  کهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، یبزوار،

چناین ماذکور و ها  هایدانشاگاه زبان و ادبیات فرانسه در مقطع کارکنایا  کتۀر پذیرد.

 التحصیلانفارغ تعداد بیشترین رو؛ ازاینبیشترین تعداد متقاض  را دارددانشگاه آزاد ایلام  

برریا   دهناد.ش زبان و ادبیات فرانسه تشا یر ما نسه را دانش ویان گرایازبان فر کتۀر

های مرتبط با آواکنای ، دیاتور زباان، در زمینهفرانسه مش لات آموزک  دانش ویان زبان 

ادبیات از  ققین بوده ای ، اما مش لات آموزشمورد نظر مح تاکنوننگارش، تولید کفاه  

آموزش ادبیات فرانسه در دانشگاه بایاد از  کنای آییببرای  این حیث مغفول مانده ای .

در این پژوهش برآنی  که با  صورت بگیرد. ها برریاد، دانش و و مواد دری  یه منظر ایت
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ان زبان و ادبیات فرانساه دانش وی روی پریشنامه مش لات پیش و ک ک تحقیقات میدان 

از یوی وزارت علاو  تحقیقاات و از منظر مواد دری  تعیین کده ادبیات را  هایکلاسدر 

باا واکااوی دقیا   و بتاوانی  قارار دهای برریا  وری در قالب یرفصار دروس ماورد فنّا

مختلف به نقاا  ضاعف و قاوت آن پردا تاه و  هایدانشگاهگرفته در های به کاریرفصر

یا . ا گیرینتی اهمورد ایتناد ما برای رییدن به  ،البته در این پژوهش نظرات دانش ویان

در رایتای حار مشا لات بخاش زیاادی از  ن گام هدف ما از نگارش این تحقی  برداکت

برای رفع بخش  از ایان کارهای  راه و ارائه تحصیل  کتۀردانش ویان پذیرفته کده در این 

 .مش لات ای 

 .زبان و ادبیات فرانسه کتۀرآموزش ادبیات، یرفصر، ، کنای آییب :هادواژهیکل

 مقدمه

ن ه چو زش،واامآ " کود کهم  مدع  2ک زموآ مثلث با عنوان د و در کتاب 3ژان هوی 

 نهای در و رسمد یپس ،کاود ما مو تهآ نچهآ ابتدا: هکد تش یر عامر یه از ای  کهمثلث  

برای داکتن کلاس موف  از نظر آموزک  باید ( Houssaye,1998:30) ."آموزدم  که دیکاگر

هر یک از این یه مورد در کرایط ایده آل باکند. معل  یاواد و داناش کااف  بارای تادریس و 

باید از انگیزه و نشا  منایاب بارای یاادگیری بر اوردار  آموزدانشانتقال مطالب داکته باکد، 

ریزی کاده باکاد. طراح  و برنامه کارکنای  و مطالعه کده صورتبهباکد و مواد دری  باید 

زباان و ادبیاات کتۀ رمقطاع کارکنایا   برری  یرفصر دروس ادبیاات فرانساه مقاله نیدر ا

محتاوای آموزکا  دروس  ف کاردن نقاایم موجاود دربرطر ، برایایران هایدانشگاهفرانسه 

 صورت  واهد پذیرف .با ادبیات  مأنوسبا هدف تربی  دانش ویان  ادبیات 

کاه مصاوب وزارت علاو  تحقیقاات و  درس و مواد دری  از طرح عبارت ای یرفصر 

تغییرات  را در یرفصر مصاوب یاال  3131یال وری ای . رکته زبان و ادبیات فرانسه در فنّا

در  ،داد و در حال حاضر یرفصر جدید که یرفصار پیشانهادی دانشاگاه تهاران ایا  3111

کنند و بعض  دیگر بر   یرفصر قدی   پیروی م  از هادانشگاهبعض   .های دانشگاها تیار 
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پراکنادگ  و ی ساان نباودن یرفصار دروس  ، ازایان رو3انددری  را تغییر دادهمۀ از مفاد برنا

 هادانشااگاهمشااترد در یرفصاار ا لااب ن تۀ ، وجودبااااینمختلااف را کاااهدی .  هایدانشااگاه

کاود و ادبیاات محام محساوب ما اول یتۀ دای : یته دروس ادبیات به یه د بندیتقسی 

، ن ایشانامه، رماان، کاعر، ادبیاات معاصار و نویساندگان 21-33-31-31قارون کامر ادبیات 

و درس نقاد  21-33-31-31دو ، تفسیر متون ادب  مرتبط باا قارون یتۀ دای .  زبانفرانسوی

س جااز درایاان دروس، بااهه ۀ گیاارد. یااو  ادبیااات تطبیقاا  را در برماا یتۀ دادباا  ایاا  و 

پن   تا هشت  تادریس  نی سالکود، از چهار  ارائه م  نی سالکه در  زبانفرانسوینویسندگان 

و ورود کارکنایا  ۀ کود. طب  اهداف تعریف کده در یرفصر دروس ادبیات، با ات ا  دورم 

داکته باکی  با یطح دانش  آمو تگان دانشباید به مقطع کارکنای  ارکد رکته ادبیات فرانسه، 

حاصر مغایر با این هدف ای  و ما با دانش ویان  یاروکار داریا  کاه نتی ۀ   مطلوب، اما ادب

 ازج لاهپاایین دانشا ویان  محدود و حت  ناچیزی دارند. یطح داناش ادبا ِ ادب ِ دانشِ یطحِ

ارکاد تخصص  ادبیات مقطع کارکنایا   هایکلاسکه مدرس ادبیات فرانسه در  مواردی ای 

 ادبا  ر این مقاله درصدد یافتن علار ایان مسا له هساتی  کاه چارا داناشروی . دبا آن روبه

باا اهاداف ه ساو زباان و ادبیاات فرانساه  کتۀرمقطاع کارکنایا   التحصیرفارغدانش ویان 

 گیرد؟، ک ر ن  این رکته  دروس تخصص  دری مۀدر برنا در نظر گرفته کدهآموزک  

 پیشینه تحقیق

هاای مختلاف دانشاگاه  و در مقااطع کارکنایا ، دری  در رکته مۀمطالعه و برری  برنا

 صاورتبهکارکنای  ارکد و دکترا با هدف بهبود بخشیدن به تولید و تویاعه علا  در کشاور 

مقاله، یخنران  و نشس  ان ا  گرفتاه ایا . برریا  برناماه دریا  در مادارس و از یاوی 

 صورت گرفته ای . بارهدراینیز ن مدیری  آموزک  ویژهبهو  وپرورشآموزشکارکنایان 

زبان فرانسه و باا ت رکاز بار دو گارایش ادبیاات و کتۀ راما در زمینه برری  برنامه دری  

مترج   و آموزش در مقطع کارکنای  ارکاد و دکتاری -مترج   در مقطع کارکنای ، ادبیات

 ذیر اکاره کرد: یهاپژوهشبه  توان م
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 آمهوز ایرانهیناسب برای آموزش زبان بهه زبهانادبیات، بستری مپژوهشا  -مقاله عل  

دوره  01کا اره لطافت  که در م له پژوهش ادبیات معاصر جهان  ایرؤنوکته کده تویط دکتر 

های  کاه بیشاترین انگیازه در . در این مقاله ضرورت ایتفاده از روش3111زمستان پاییز و  31

یک اصر مه  معرفا  کاده ایا . متاون  عنوانبهکنند راه یادگیری زبان  ارج  را محق  م 

قدرت ناد  مؤلفاهیاک  ه چاوناناد های زبان  جامعهمتون حقیق  که بازتاب کنش مثابهبهادب  

هاای هاای زباان  وگوکاهفرهنگ  در ا تیار معل  قرار دارد تا زبان  ارج  را ه راه با ظراف 

 تادری بهتار و ان با متون یاادهبیاموزاند. کروع آموزش زب آموززبانفرهنگ  مستتر در زبان به 

در  ماؤررعوامار کاود. تر به مدرس توصیه ما رکد ادراک  دانش ویان، متون یخ  موازاتبه

  معن نیان ای . به اآموززبان ودجوش  یهازهیاز انگ متأرر شتریزبان، ب یهاجذب بهتر آموزه

- متن و  واننده برقارار ما انیم وگوی گف آن،  نیبا جهان متن و فه  مضام ختنیدرآمکه با 

زباان  ییاا تار هایمؤلفاه اف یدر مقا   واننده متن، یبب در آموززبانکود. کرک  فعالانه 

 .کود تازه تویط او م

-نگاهی بهه سرفله پژوهش  نوکته کده تویط مهری بهرا  بیگ  با عنوان  -مقاله عل  

فصالنامه  3111بهار دوره  1ره ک اکه در  ادبیات و مترجمی(فرانسه )زبان شتۀ رهای درسی 

ی ا  از  عنوانباهپژوهش  ی   به چاپ ریید. در این مقاله به آموزش زباان فرانساه -عل  

گاردد نگااه کاده های  ارج  تدریس کده در ایران که به دوره صفویه بازم ترین زبانقدی  

ت مطلاوب ای . با برری  تاریخچه آموزش زبان و تغییار و تحولاات آن باه بیاان  صوصایا

تاوان باه های یرفصر مطلوب در این مقالاه ما یرفصر دری  پردا ته کده ای . از ویژگ 

 عد  تدا ر مطالب، دوری از ت رارها و  ال  از ابها  بودن آن اکاره کرد.

های مطلوب در تدریس سرفل  درسی دانشگاهی بها نقهد ویژگیمقاله دیگری با عنوان 

ک اره بهرا  بیگ  و به چاپ رییده در  نوکته مهری انسههای درسی رشته زبان فربر سرفل 

 فصلنامه ی  ، نیز به این مقوله پردا ته ای . 3133تابستان  31دوره  21

کاه الگوی  برای فعالی  آموزک  در نظر گرفتاه کاده ایا   عنوانبهیرفصر  لهدر این مقا

 ه چاوندریا  منایاب یرفصار  پیشرف  کلاس به آن وابسته ای  به ه ین دلیار نگاارش

هاای قادی  ، ، لاذا یرفصارکاودم  گذاری مفیدی برای بهبود روند تدریس محسوبیرمایه
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عامر ای ااد یالب اط یناان از  ازآن اکه یرکاربردی و نامتنایب با ح   و تعداد واحد دری  

 آید.م  حساببهکود مردود دانش و م 

زبهان شتۀ رابع درسهی دانشهگاهی منه نیازسهنجیاز ه ین محق  مقاله دیگری با عناوان 

 23کا اره در های گروه فرانسه سمت فرانسه در مقطع کارشناسی و ارزیابی محتوایی کتاب

فصلنامه ی   به چاپ رییده ای . در این مقالاه آماوزش زباان ه اراه  3132 زییپا 31دوره 

ایان یاه : ایتاد، دانش و و منبع دری . ه ااهنگ  باین ای  ه یشگ  یه مفهو  معرف  کده

هاای دریا  یازد و باید محتوای دری  باا هادف یرفصارمفهو  هدف آموزش را محق  م 

 .دهنده اهنگ باکد. جامعه آماری تش یر دهنده این مقاله را ایتادان زبان فرانسه تش یر م 

آموزش مهارت خواندن متون ادبی در کلهاس زبهان موضوع  نژاداید اعظ  ریاله دکتری

به برری  چگونگ   32در یال  هاح ها و راهان خارجی در ایران؛ کاستیزب عنوانبهفرانسه 

تدریس مهارت  واندن در کلاس آموزش زبان  ارج  با ت یه بر متون ادب  پردا  . در ایان 

چهاار از    ای عنوانباه وانادن  ، زبان  اارج عنوانبهآموزش زبان فرانسه مبحث در ریاله 

. هادف رندیفرا بگآن را  دیان باآموززبانکود که  در نظر گرفته م در آموزش زبان مه  مهارت

 یان و توان ناد کاردن آنهاا باراآموززبان واندن  ی راهبردیهاروشکلاس  واندن، گسترش 

 باکد. با متن م یارتبا  نوکتار کی یبرقرار

در مقطهع  اهدانشگاهمطالعه برنامه درسی زبان فرانسه با عنوان  هاله چرا   ریاله دکتری

آن در موفقیت و عدم موفقیت به کهارگیری زبهان نهزد دانشهجویان )از  ریتأثکارشناسی و 

برناماه  یریگک رروی رد حاک  بر  30یال  ( دراندازهاچشمها و محتوا و عملکرد تا چالش

مورد برری  قرار را زبان و ادبیات فرانسه در ایران کتۀ ردر مقطع کارکنای   هادانشگاهدری  

کساب  منظورباهتر های آموزک  منایب و راهبردیو هدف آن دی  یافتن به کیوه ه ای داد

باکد. این ریاله در پن  فصر نگاکته ای : فصار اول دربااره روش و روی ارد نتی ه بهتر م 

پژوهش  ریاله توضیح داده ای ، فصر دو  به برری  مطالعات پیشین در این مورد پردا تاه، 

 برنامه دری  آموزک  دانشگاه مورد مطالعه قرار گرفتاه گیریک ربنیادی  در فصر یو  اصول
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، در فصر چهار  با کیوه مبتن  بر مطالعات زیریا ت  کیف  و ک   برنامه دریا  تحلیار ای 

 باکد.م  گیرینتی هو تفسیر کده و فصر آ ر 

آمهوزش ترجمهه در  نهدیفرآ یناکارآمهد یبررسهبا عنوان  بخشتاجنسی   ریاله دکتری

.  مترج ا  زباان فرانساه پردا اکتۀ ربه مطالعه برنامه دری   31در یال  رانیا هایدانشگاه

هدف اصل  این ریاله برری  دلایار ناکارآمادی برناماه دانشاگاه  ایاران در حاوزه آماوزش 

 پردازاننظریاههاا و نظریاات محققاان و ترج ه ای . چهارچوب نظری این پژوهش را دیدگاه

هاای ماورد نیااز ها ها  از لحاام مهاارتوزش ترج ه به  ود ا تصاص داده که این نظریهآم

های دری  در این زمینه ای . در ایان ریااله باه ایتادان ترج ه و ه  محتوای آموزک  برنامه

یه عامر مه  دانش و، معل ، محتوای آموزک  توجه ویژه کده و در واقع این یاه مها  ماورد 

 ای .برری  قرار گرفته 

 روش تحقیق

در مقطاع  هادانشاگاه  دریا مۀبرناا  فیتوصا وتحلیرت زیاه این پژوهش با تحقی روش 

 انیکه دانشا و های پریشنامه  یاز طر  دانیمطالعات م ،کارکنای  رکته زبان و ادبیات فرانسه

بر ا   کاه ی هامصاحبهنتای   آوریج عو  انددادهبه آن پایخ  رانیا هایدانشگاهاین رکته در 

در ایان پاژوهش  زماان توصایف  و تحلیلا  ایا .، ه انددادهآن پایخ  یؤالاتاز ایتادان به 

 .گیری مطلوب ک ک کرده ای به نتی ه دنیدرریادبیات نیز محققین را  هایکلاسمشاهده 

 بحث و بررسی

، یاازمانده  و طراحا از  عباارت ایا یرفصار  Mohamed MILED بنا باه تعریاف

کامر بیان اهاداف،  یادده  / یادگیری در طول یک مسیر آموزک  که هایی فعال نویس برنامه

 انهاای ارزیااب  پیشارف  دانشا ویها و فرایندهای یادگیری و ه چنین روش، فعالی مطالب

 (Miled, M. 2005:1) ای .

مباین ضارورت وجاود یرفصار در  آیادهاای مشاابه برما ین تعریف و تعریفآنچه از ا

آموزش عاال  و وزارت  وزارت ،وپرورشآموزشنهادهای آموزک  ای . در ایران نیز وزارت 

برناماه دریا   ،های آموزکا  کشاوریسهمؤبالاترین  عنوانبه، درمان و علو  پزک   بهداک 
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 تادوین د.کننان و دانش ویان را بر مبنای اهداف مشخم کده در یرفصر تعیین م آموزدانش

ییست  آموزکا ، مساائر  چراکهدر هر کشور متفاوت از کشوری دیگر ای   دری  هایبرنامه

از کشاوری  تنهاناه را های آموزک  بین کشورها متفاوت ای ، این تفاوتفرهنگ  و ضرورت

به کشور دیگر که از نهاد آموزک  به نهاد آموزک  دیگر و از رکته تحصیل  به رکته تحصایل  

 های مشابه ای .یرفصر برمبنای روش ریزیطرحاصول اولیه برای  وجودبااین. کاهدی  دیگر

Xavier ROEGIERS  کند:برای نگارش یرفصر دو اصر را بیان م 

  از محدودی گروه به دری  برنامه تدوین طب  این اصر، ،"متخصم محور"اصر 

 .ای  کده واگذار متخصصان

 و مدارس مدیران کارکنایان، بازریان، معل ان، مشارک  با و پروژه اصر مبتن  بر 

در مقیااس بالاای   مشاارک  این ای . فرآیند این در آموزک  نهادهای ن ایندگان

 ایان برناماه دریا  ،کنادرا تض ین م  معتبر دری  برنامه یک ارربخش  و تحق 

 ایان ازج لاه. کنادم  فراه  را رفتارها و آموزش هایکیوه در واقع  تغییر ام ان

 اصار ،هاامهارت روی ارد مورد در توانم  معل ان، بین در کده مطرح رفتارهای

 راه ارهاای و آماوزدانش هاایبازن اای  و هااد د اه یاادگیری،های کیوه اد ا 

 ,Miled) .را ذکار کارد بارای تادوین یرفصار کده ان ا  هایارزیاب  و منایب

2005:3) 
 کناد و ودن اای  ما  یک ضارورت در امار تحصایر عنوانبهوجود یرفصر در ایران نیز 

و  رکته هراز کارکنایان و ایاتید متخصم در نهاد مس ول،  عنوانبه ،ریزیبرنامهکورای عال  

 ،ریزیبرناماهی   از وظایف اصل  کورای عال  برد. بهره م برای تدوین آن گرایش تحصیل  

 انقلاب عال  کورای مصوبات ایاس رب عال  آموزش یطح در پژوهش  و آموزک  ریزیبرنامه

 و کلا  مشا  ط ماورد در فرهنگا  انقلااب عال  کورای به لاز  پیشنهادهای ارائه و فرهنگ 

 هایرکاته و تحصایل  مقااطع ت اا  دریا  ریزیبرناماه و پژوهشا  و آموزک  هایییای 

 ای . مصوب هایبرنامه بازنگری و تغییر اصلاح، ودانشگاه   مختلف

Mohamed Miled  یاه محاور را  ،"تدوین یا بازنگری یرفصار"در مقاله  ود با عنوان

نگاارش یرفصار  -2نگارش یرفصر مبتن  بر محتوا  -3 :کندم معرف   برای تدوین یرفصر
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 بار ایااس روی ارد. هامهارتتوانش و  برنگارش یرفصر مبتن   -1مبتن  بر اهداف آموزک  

 یاا کانا   داناش، کاه طبا  حتاوای ماواد دریا ، یرفصر دروس بر پایاه ممبتن  بر محتوا

 دریا  ایان ماوادچگونگ  پیشرف  تدوین کده و  ی که باید آمو ته کوند،بنیاد هایض ونم

منطا  مخاتم باه رکاته  باا مطااب  طورکل باه کاه کوند م تعریف ایبرنامه طب  پیشنهادی

مبتن  بار  با الها  از آموزش تدوین یرفصر برایاس اهداف، .ای  کده در نظر گرفته تحصیل 

محتوای تحصیل  بر مبنای  یازمانده  و تنظی  با ایتناد به کارهای پژوهش  و ویژهبههداف و ا

تهیه یرفصر بر ایااس تاوانش  گیرد.صورت م ( ا تصاص  و مقوله اهداف مختلف )ع وم 

 داناش ،3داناش) مناابعاز  یام  وعاهو یاا باا بسای   هاامهارتبا محدود کدن به ی سری از 

 (Miled,2002:35-38گیرد. )ک ر م  در یک رکته مشخم 0(1، زبان زیست 2ع ل 

صصان حول یه محور ایای  بارای ختکارکنایان و ماز  ایم  وعهکه کاهدی   طوره ان

کوند. در ایران نیز برای رکاته زباان و ادبیاات فرانساه طبا  تدوین یرفصر دعوت به کار م 

هاای مورد ایتناد و ایتفاده گروه هادانشگاهع ده در  طوربهتحقی  صورت گرفته، دو یرفصر 

ایا  و  3111گیرد. یرفصر قدی   که مصاوب یاال آموزک  زبان و ادبیات فرانسه قرار م 

ماورد  م دداًنیز  30و در یال  یس  کده ای بازبین  و بازنو 3131 در یالیرفصر جدید که 

هاای  نیاز . البته در ایان میاان دانشاگاهابلاغ کده ای  هادانشگاهبازبین  قرار گرفته ای  و به 

اند و از واحدهای مصوب کایته و به برنامه واحد دری  تغییر داده دیدگاهز یرفصر جدید را ا

پرواضح ای  که این مه  نشانگر بااز باودن  اند.تحصیل  دانش ویان دروس دیگری را افزوده

توانناد در ما نیاز  هادانشاگاهدر انتخاب یرفصر ای  تاا حادی کاه حتا   هادانشگاهدی  

 یرفصر تغییرات  اع ال کنند.

از  هادانشاگاهباکد. چارا  برانگیزیؤالتواند م  هادانشگاهی سان نبودن یرفصر دروس در 

بعد از ات اا   کهآنکنند؟ مگر نه قطع لیسانس ایتفاده ن  یک یرفصر واحد برای دانش ویان م

                                                           
1. Savoir 

2. Savoir-faire 

3. Savoir-être  

نوکاته دکتار روح اللاه رح تیاان  "فرهنگ توصیف  اصطلاحات آموزش زباان". معادل فاری  این اصطلاحات برگرفته از0

 ای .
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تحصیلات مقطع کارکنای ، تعداد زیادی از دانش ویان ت ایر باه اداماه تحصایر و کارک  در 

آزمون ارکد بر مبنای دروس مطرح کده در کادا   یؤالاتآزمون کارکنای  ارکد دارند؟ طرح 

داکاته کاه  آن بربوده که کارکنایان را  یرفصر ای ؟ اگر یرفصر قدی   دارای نقا  ضعف 

طب  یرفصر قدی  دروس را باه  ه چنان هادانشگاهیرفصر جدید تدوین کنند، چرا بعض  از 

از این قبیر، ما را به ان ا  پژوهش  با موضاوعی  کارآمادی  یؤالات کنند؟ دانش ویان ارائه م 

 یوق داد. ایران هایدانشگاهیرفصر دروس مقطع کارکنای  زبان و ادبیات فرانسه در 

تحصیل  با ذکر واحد درس، هادف  نی سالدر یرفصر ابتدا دروس در نظر گرفته برای هر 

 ازآن اکاهکاود. ماا در ایان پاژوهش درس و ییلابس درس برای رییدن به هدف معرف  ما 

دروس  نامهپریشمتفاوت بودند، در طراح   هایدانشگاهقرار گرفته از  یؤالدانش ویان مورد 

را انتخااب کاردی .  درس مشترد از حیث هدف آموزک  و اصل ، تخصص  و ا تیاری باودن

 قاارن هااای محاام ادبیااات مثاار ادبیااات، ت اااتر و کااعر فرانسااه درباادین ترتیااب کااه درس

های مشترد در هر دو یرفصر قادی  و درس عنوانبه زبانفرانسوی، نویسندگان 31،31،33،21

دروس مشاترد یرفصار  عنوانباهصر فرانسه و ادبیات تطبیقا  های ادبیات معاجدید و درس

 یاؤالماورد کاود، ما  ها اع الدانشگاهجدید و یرفصر ه راه با تغییر واحدها که در بعض  

 قرار گرفتند.

 انواع سرفل 

جاایگزین یرفصار -2 3ریا  یرفصار -3چهار نوع یرفصر وجود دارد که عبارتناد از: 

 0یرفصر پنهان-0 1یرفصر تدریس کده-1 2کده

در "کناد: هاله چرا   در ریاله دکتری  ود انواع یرفصار را بادین ترتیاب تعریاف ما  

ر ایاس ت ایز آنها از نظر یاطح و رکاته کده، ب ریزیبرنامهمسیرهای آموزک   ری  یرفصر 

و تخصیم یااعت  آنهاا و ماهیا   هابرنامهیا  هارکتهو تغییر مسیرها،  هادورهتحصیل ، طول 

یرفصل  ای  کاه  ،یرفصر جایگزین .اندکدهگرفته کده، تعیین  در نظر یهانیت رو  هادوره

                                                           
1. Curriculum formel 

2. Curriculum implanté 

3. Curriculum enseigné  

4. Curriculum caché  
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مانع از  کود مان ا   ان مویسه آموزک کنترل  که تویط بازریکود، تویط کاربران اع ال م 

یرفصار تادریس  که معل ان یا مربیان از هرگونه آزادی در این اجرا ایتفاده کنند. کود ماین 

هاای دریا  های آموزک  اهاداف مؤیساه آموزکا  و اهاداف برناماهدر بیشتر ییست کده، 

کاف  مورد توجه ای . ک اف بین اهداف، دیتاوردها و تفسیرهای  که از آنها صورت  اندازهبه

کود که در یرفصر تادریس کاده در واقاع باه ایان محسوب م   ضعفنقطه عنوانبهگیرد م 

-برنامه دری  پنهان، ض ن  یا نهفته، کاامر ت ربیاات، فعالیا  کود.ک اف و فاصله اکاره م 

، علاای  رمنتظارهی یا رویدادهای  ها یموقعهای آموزک  ای  که بیانگر های آموزک  یا دوره

. "و باورهاای منتقار کاده تویاط مویساه یاا معل اان ایا  هاانگرشان، آموززباان اص 

 ( چرا  ،3130:33)

حضاور یرفصار ریا   و در واقاع یرفصار پنهاان در  ظاهرباهآنچه در ایران کااهدی  

 3111یال یرفصر مصوب رای  ای .  هادانشگاهع ده در  طوربه. دو یرفصر های دانشگاه

در یرفصار کود دارای نواقص  ای  کاه که در این تحقی  با عنوان یرفصر قدی   نامیده م 

در یرفصار قادی   مثالعنوانباهای از این نواقم رفاع کاده، بخش ع ده 3131مصوب یال 

ایران ذکار نشاده کاه  هایدانشگاهبخش  با عنوان هدف کل  آموزش زبان و ادبیات فرانسه در 

: کنادیرفصر جدید در این بخش هدف آماوزش زباان و ادبیاات فرانساه را چناین بیاان ما 

چه نقاد ادبا  و آموزش زبان فرانسه، معرف  ادبیات فرانسه زبان، تاریخ ادبیات فرانسه، تاریخ"

آن ارتقاا  یاطح فرهناگ  تبعباهو  کیوسا یبآرار نویسندگان و منتقدین کهیر قرون هفده تا 

. )برنامه دری  رکته زبان و "اهداف رکته زبان فرانسه با گرایش ادب  ای  نیترمه جامعه از 

ادبیات معاصر و ادبیاات تطبیقا   ه چون هادرسدر یرفصر قدی   بعض   (0ادبیات فرانسه:

را برری   21تا  31قرون  تر کیتعریف نشده ای  و درس ن ایشنامه و انواع کعر فرانسه در 

کنند که با توجه به ح   مطالب  که در یرفصر تعریف کده ای  واضح ایا  کاه ام اان م 

یااع  تدریس ه ه موارد ذکر کده در یرفصر برای مدرس  یر م  ان ایا  چاون تعاداد 

 اوان  نادارد. ایان ایاراد در یرفصار جدیاد باا تف یاک دروس کلاس با ح   مطالاب ها 

. بعضا  م زا برطرف کده ای  صورتبه 21تا  31های ن ایشنامه، کعر و رمان فرانسه به قرن
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باین هاردو یرفصار مشاترد ایا . در هار دو  زبانفرانساوی نویسندگان درس دروس مثر

 ای . داگانه هدف  تعریف و طرح درس معرف  کدهج طوربهیرفصر برای هر درس 

های کلای  و مبتنا  بار نیار باه هادف ییلابس پیشنهادی بر مبنای واحد دری  و یاع 

دارای تشابهات فراوانا  ایا  هار  باًیتقردرس طراح  کده ای . ییلابس در هر دو یرفصر 

دقی  هر دو یرفصار با مطالعه  ها متفاوت تعریف کده ای .چند که واحد دری  در یرفصر

ایا  کرده  حاتوان به اکتراکات  دی  یاف  که ما پریشنامه را بر ایاس ه ین اکتراکات طرم 

مختلاف و باا  هایدانشگاهدادند که در زیرا جامعه آماری این تحقی  را دانش ویان  تش یر م 

 بودند. التحصیرفارغهای متفاوت در حال تحصیر یا یرفصر

 نامهچگونگی تهیه پرسش

برای تهیه پریشنامه در ابتدا هدف تحقی  را در نظر گرفتی  و بر پایه هدف پژوهش حاوزه 

مطالعات   ود را به ک ر دقی  تعیین کردی . در پریشنامه تلاش کاردی  از واژگاان و عباارات 

ها به ک ر  نثا  و عااری از هار یاده و قابر فه  به دور از هر ابهام  ایتفاده کنی  و پریش

پریشانامه باه زباان فاریا  و اصاطلاحات تخصصا ، ناا   یاؤالاتداوری مطارح کاد. پیش

پریشنامه در بین جامعه آماری ن وناه در ابتدا ها به زبان فرانسه نوکته کد. نویسندگان و م تب

نفر توزیع کد و بعد از یه هفته ه ان افراد دوباره باه پریشانامه پایاخ دادناد تاا  31به تعداد 

 هاا باینمورد آزمایش قرار بگیرد. بعد از اط ینان از اعتبار و روای  پریشانامهروای  پریشنامه 

مختلف توزیع گردید و دانش ویان مادت یاک هفتاه بارای  هایدانشگاهدانش ویان  از نفر 31

بارای دروس؛ نویساندگان   دهپایاخآیات   1پریشانامه باا  پایخگوی  باه آن زماان داکاتند.

، 33قارن ، ادبیاات 31-31قرن ، کعر 31-31قرن ، ن ایشنامه 31-31، ادبیات قرن زبانفرانسوی

، ادبیاات 21قارن ، کاعر 21قارن ، ن ایشانامه 21قرن ، ادبیات 33، کعر قرن 33ن ایشنامه قرن 

ها بارای گزینهمعاصر و ادبیات تطبیق  و البته بر طب  ییلابس طراح  و تدوین کد. هر یک از 

بارای  "بسایار  اوب"داناد انتخااب گزیناه دانش و م  مثلاًتعریف کده ای   دهندگانپایخ

و کنا   کامر نویسنده ای .  ادب  و قدرت تحلیر متن ادب  بیانگر تسلط بر متون ، دهپایخ

وارد و ماورد تحلیار و برریا   SPSSها در اپلی یشان ، اطلاعات پریشنامهآوریج عبعد از 

در ریاله تحقیق  نوکاته کاده کاه باه قرار گرف . ریز اطلاعات به دی  آمده از این پژوهش 
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عل  ح   بالای مطالب در این مقاله فقط به ذکر آمار نهای  به دیا  آماده بارای هار عناوان 

 کنی .دری  بسنده م 

 پرسشنامه یهادادهنتیجه تحلی  

ان، دانشا ویان التحصایلفارغبین دانشا ویان یاال چهاار  لیساانس،  هاپریشنامهبا توزیع 

بدین ترتیاب  هادادهن، تبریز و یبزوار نتی ه تهران، مشهد، اصفها هایدانشگاهکارکنای  ارکد 
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 %161 %2361 %1163 %3161 %2161 31رمان قرن 

 %061 %1160 %1161 %2361 %161 31-31ن ایشنامه قرن 

 %262 %2263 %2361 2161 %2161 31-31کعر قرن 

 %261 %2261 %1362 %2061 %3362 33رمان قرن 

 %163 %31 2361 %1163 %3161 33ن ایشنامه قرن 

 %263 %2161 %1162 %2061 %33 33کعر قرن 

 %260 %3160 %2263 %2161 %1361 3330قبر از  21قرن رمان 

 %161 %163 %3361 %1161 %0361 3313-3333 21قرن رمان 

 %263 %3161 %2161 %2161 %2163 3301بعد از  21رمان قرن 

 %260 %21 %1161 %11 %31 21ن ایشنامه قرن 

 %3 %3361 %2161 %2360 %1063 21کعر قرن 

 %161 %263 %3161 %2360 %1061 ادبیات معاصر فرانسه

 %162 %161 %2063 %1161 %1063 ادبیات تطبیق 

 

تس  فریادمن،  ه چونهای آماری معتبر بر ایاس آزمون هادادهنهای  تحلیر  بندیج عبا 

های رمان، کعر و ن ایشنامه کاهد نتی اه متغیرهاای معناادار دروس به گروه بندیتقسی بعد از 

 کدی .
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 فاراه  را ن وناه دو از بایش مقایسه ام ان که ای  پارامتری  یر تس  یک فریدمن تس 

 .کندم 

 

 
 

نتی ه نهای  نشانگر موف  بودن دانش ویان در درس ن ایشنامه در مقایسه باا درس کاعر و 

رمان ای . البته این موفقی  در یاطح مطلاوب داناش از نظار ریایدن باه هادف منادرج در 

کعر و رماان اوضااع دانشا ویان در یرفصر نیس  اما در مقایسه با نتی ه حاصر برای درس 

 .درس ن ایشنامه بهتر ای 

 هادادهبررسی 
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، در هر دو یرفصر قدی  و جدید با هدف آکنای  با آرار و زبانفرانسوینویسندگان درس 

اناد اند و ادبیات  را به وجود آوردهاف ار نویسندگان  که از طری  زبان فرانسه  ود را کنایانده

ادبیات  ن  فرانسه کده، با دو واحد تعریف کده ای . برای نیر به این هادف که امروزه جز  

ییلابس  به مدرس پیشنهاد کده که در طول یک نی سال تحصیل  مدرس باید موارد ذکر کاده 

بعاد از  با نویسندگان فران وفاون و آرارکاان، دانش ویان تسلط و آکنای  را درس بدهد. میزان

را بارای ایان  "های "دانشا ویان گزیناه  %1161کاه  ای  نیانشانگر  هاپریشنامه آوریج ع

ریایدن باه  از نظارکلااس ماوفق   "زبانفرانسوی نویسندگان "اند. کلاس گزینه انتخاب کرده

مصااحبه باا دانشا ویان و "هدف یرفصر نبوده ای . برای واکاوی دلیر این عاد  موفقیا  

ز علر ایای  این ناکارآمادی؛ در دیاترس نباودن گزینه ما بود. ا "مشاهده کلاس "و  "ایاتید

 در کاده برگزار هایکلاس تعداد و دری  یاع  تنایب منبع تدریس منایب برای ایتاد، عد 

 عاد  آکانای  دانشا ویان باا بیشاتر نویساندگان کاده، تعریاف یایلابس و نی سال یک طول

های این نویسندگان در تابحت  در حد عل  به نا  نویسنده به دلیر موجود نبودن ک فران وفون

 .بازار کتاب چه به زبان فرانسه و چه به زبان فاری 

فرانسه  81و  81ادبیات قرن در یرفصر قدی  با عنوان  فرانسه 81و  81رمان قرون درس 

تعریف کده ول  هدف عنوان کده در هر دو یرفصر برای این درس مشترد و بادین ترتیاب 

فرانسه از  لال منتخبا   31 و 31ای : آکنای  دانش ویان با یبک و اف ار رمان نویسان قرون 

تاا " اورد. گزیناه نا  بر   از نویسندگان به چش  م  از آرار نویسندگان. در هر دو یرفصر،

ا به  اود ا تصااص ربیشترین درصد  31برای قرن  %1163و  31برای قرن  %1062 با "حدودی

. نویسندگان مشاهورتر ه چاون رایاین، ماولیر، ولتار و مونتسا یو و م تاب ادبا  ه ای داد

و  "بسایار  اوب"کلاییسیس  و جریان روکنگری بیشترین درصد از لحام آکانای  و داناش 

که با تعدادی از ایتادان زباان  یامصاحبهدر . انددادهبه  ود ا تصاص دانش ویان را  " وب"

ضعف  در این درس، دانش ویان عد  موفقی  ع ده یهاعل و ادبیات فرانسه داکتی ، ی   از 

. نقاش عنوان کد 31و  31آرار نویسندگان قرون  توانش زبان  و واژگان  برای فه  متن فرانسه

نقاش بسایار  نیاز 31 و 31آرار نویسندگان قارون  ترج ه در آکنای  هرچه بیشتر دانش ویان با

و باا  ادبیات قهرن نهوزدهمدر یرفصر قدی  با عنوان درس  رمان قرن نوزدهم پررنگ  ای .
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 رماان اف اار و یابک باا دانشا ویان آکنای  چهار واحد دری  تعریف کده، هدف درس نیز

 %1362نویساندگان مشاخم کاده ایا .  آراار از منتخبا   لاال از فرانساه 33قرن  نویسان

. ییلابس هار اندکردهرا برای یطح دانش  ود در این درس انتخاب  "نسبتاً"دانش ویان گزینه 

بودن نتی ه کلاس  بخش یرضادو یرفصر دارای اکتراکات فراوان  ای  و ه ین امر موجب 

، از 3330زمان  قبار از  هایدر بازه رمان قرن بیستماز دیدگاه دانش ویان و ایاتید کده ای . 

 حاالنیباادر هر دو یرفصر با عنوان قرن بیسات  تعیاین کاده  3301و بعد از  3313 تا 3333

 هاییاالداناش  اود را از رماان فرانساه در  دانش ویان، %0361ای ،  تأمرقابرتفاوت نتای  

برای رماان  %2161و  "ک " 3301دانش  ود را برای رمان بعد از  %2161، "هی " 3333-3313

 زمانمادت چراکه ؛ای  برزمانتدریس برای ایاتید بسیار  اند.ارزیاب  کرده "ک " 3330قبر از 

. یایلابس فهریا  معین کده برای تادریس و ح ا  مطالاب  وایاته کاده تنایاب ندارناد

 ذارتأریرگاهای مختلاف تااریخ  را کاه البتاه مها  و قرن بیست  دوره بلندبالای  از نویسندگان

یااع  کلایا  در نظار گرفتاه بارای درس  آن اهحالبرای مدریین مطرح کرده ای  هستند 

ضعف زبان فرانسه دانش ویان نیز باعث  ه خوان  با ح   مطالب ندارد و البته ن ته بسیار مه 

ای از آراار و نویساندگان در پایاان  ورد یا بخاش ع ادهو آنچه که رق  م  کودم کندی کار 

 تادریسیا مطالب یریع و بدون دریاف  مفیاد از یاوی دانشا ویان  کود  س ننی سال تدری

 .کودم 

را در  یرفصار جدیاد صر قدی  مطالب ذکر کادهدر یرف 81 و 81ن ونمایشنامه قردرس 

عنوان کرده، البته واحد دری  در یرفصار قادی   31 و 31دو درس ن ایشنامه و ادبیات قرون 

چهار واحد بوده و در یرفصر جدید یه واحد برای این درس در نظر گرفته کاده ایا  لاذا 

اکتراکات  را در هر دو یرفصر برای آکنای  دانش ویان یافتی . هدف تعریف کده بارای درس 

 31 ونقر ننویسا ن ایشنامه رف اا و یابک با ننش ویادا کنای آ: چنین آمده ای ن ایشنامه این

 %1161 .هاااااااااااااالوگید صحیح ادای و نبیا فن تقوی  ن،ناآ رراآ از منتخب  ل ال از 31 و

گزیناه  %1160و  اندکردهارزیاب   "نسبتاً"دانش ویان میزان آکنای  و دانش  ود از این درس را 

یرفصر قدی  عنوان ن ایشنامه و در  نمایشنامه قرن نوزدهمدرس . اندکردهرا انتخاب  " وب"

ادبیات قرن نوزده  کامر مطالب  مشترد با ییلابس مطرح کده در یرفصر جدید برای درس 
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ها را کاهدی ، یرفصار قادی  ن ایشنامه قرن نوزده  دارد اما واحد دری  متفاوت در یرفصر

-س ایانگرفته کده ای . هدف در در نظرچهار واحد برای درس و یرفصر جدید دو واحد 

 نسهافر 33 نقر ننویسا ن ایشنامه رف اا و یبک با ننش ویادا کنای چنین عنوان کاده ایا : آ

 و نبیا فن تقوی ن، ناآ رراآ از منتخب  ل ال از اول جهان  جنگ از قبر تا ،بیست  نقر ایبتدا و

را برای یطح دانش  اود دربااره ن ایشانامه قارن  "ک "گزینه  %1163 ها.گیالود صحیح ادای

و ر یرفصر قدی  با عنوان ن ایشنامه که د نمایشنامه قرن بیستماند. درس نوزده  انتخاب کرده

ایا  و درس تاریخ ادبیات قرن بیست  دارای ییلابس مشترد با درس ن ایشانامه قارن بیسات  

 ل ال از نسهافر بیست  نقر ننویسا هن ایشنام رف اا و یبک با انیدانشا و ی آکاناهدف درس 

 %1161 عنااوان کااده ایاا  و هاااالوگید صحیح ادای و نبیا فن تقوی  ن،ناآ رراآ از منتخب 

وضاعی   درس ن ایشانامهآکنای  باا  .اندارزیاب  کرده "نسبتاً"دانش ویان یطح دانش  ود را 

باا دانشا ویان و ایااتید تری در مقایسه با یایر دروس دارد. نتی ه حاصر از مصاحبه مطلوب

حاک  از مثب  بودن نقش جشانواره دانشا وی  ن ایشانامه ایا . اکاتیاق دانشا ویان بارای 

تر با هنر ن ایشنامه و اصاول ایدانش وی  انگیزه آکنا کدن حرفه-یکرک  در این رویداد هنر

دانشا ویان  %161کاه ایها را بیشتر کرده ای . به گونهاز طری  حضور در اجرای ن ایشنامهآن 

 اند.بیان کرده "هی "ا آکنای  و یطح دانش  ود نسب  به این درس ر

 دو در را جدیاد یرفصار کاده ذکار مطالاب قدی  در یرفصر 81 و 81قرون شعر درس 

عنوان کرده، واحد دریا  در نظار گرفتاه در  31و  31درس انواع کعر فرانسه و ادبیات قرون 

پریشانامه برایااس  یؤالاتیرفصر قدی  چهار واحد و یرفصر جدید دو واحد ای . طرح 

 رف اا و یبک با ننش ویادا کنای آ ایان درس باا هادفنقا  اکتراد هر دو یرفصار ایا . 

 با  رو اااااوان ترمها و تقوی ن، ناآ رکعاا از منتخب  ل ال از نسهافر 31 و 31ون قر ایکعر

 "نسابتاً"دانش ویان گزیناه  %2361 .کودو در نی سال پن   ارائه م  کعر وزن و هنگآ عای ر

شهعر قهرن درس . انادکردهفرانساه انتخااب  31و  31قرون را برای میزان آکنای   ود با کعر 

در یرفصر جدید که در یرفصر قدی  با عنوان کعر فرانسه و بخشا  از مطالاب ها   نوزدهم

 یبک با ننش ویادا کنای کود با هدف آدر قالب درس ادبیات قرن نوزده  فرانسه تدریس م 

 با ن ا ورو رتمها تقوی ن، ناآ رکعاا از منتخب  ل ال از نسهافر ه زدنو نقر ایکعر رف اا و
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با  انیدانش و %1362 کود.در نی سال کش  دوره کارکنای  ارائه م  کعر وزن و هنگآ عای ر

، دانش  ود را در حد آکنای  با ای  کاعر و کنا   اصول اولیاه کاعر "نسبتاً"انتخاب گزینه 

کعر فرانسه  انواعدر یرفصر قدی  در دو درس  شعر قرن بیستم. درس اندکردهفرانسه ارزیاب  

آکانای   کاود. هادف ایان درسل هفت  مقطع لیسانس ارائه ما و ادبیات قرن بیست  در نی سا

 با  رو اوان رتمها تقوی دانش ویان با کاعران بزرگ و اررگذار نی ه اول قرن بیست  فرانسه، 

 "های "دانش ویان یطح دانش  ود در ایان درس را  %1063آهنگ و وزن کعر ای . عای  ر

 اند.ارزیاب  کرده

اناد و یرفصار در یرفصر قدی  تعریف نشاده یات تطبیقیادبو  ادبیات معاصرهای درس

دو واحد دری  در نی سال هشت  را در نظر گرفته ای . هدف تعیین کاده  هرکدا جدید برای 

برای درس ادبیات معاصر آکنای  با ادبیات یه دهه ا یر فرانسه و برای درس ادبیاات تطبیقا  

 تبیااد تا دی و تبیااد از  ،عا تبیااد و تطبیق  تبیااد با کنای رکا ننش ویادا کنای آ

. هر دو درس بسیار مه  و کاربردی هستند ول  نتای  حاصر کده از ایان تحقیا  ای  یگرید

 اص ادبیات معاصر بیانگر عد  موفقی  در کسب دانش مطلاوب  طوربهبرای این دو درس و 

د برایااس دانش ویان رضاای  مطلاوب از یاطح داناش  او %1061تویط دانش ویان ای . 

نیاز ه این  %1063و  "های "ییلابس مطرح کده نداکتند و دانش  ود را در زمینه ایان درس 

 یطح توانش را برای درس ادبیات تطبیق  اعلا  کردند.

 گیرینتیجه

مختلاف و برریا  اهاداف هار درس و  هایدانشاگاههای مورد ایاتناد با مطالعه یرفصر

ر کادن باه هادف هار درس، مشااهده کاردی  مطالعه دقی  یایلابس مطارح کاده بارای نائا

معاه آمااری ماا از اکنند و دانشا ویان جاز یرفصر ی سان ایتفاده ن   هادانشگاه کهازآن ای 

متفاوت هستند و هدف ما برری  کارآمدی محتوای تحصیل  مبتنا  بار یرفصار  هایدانشگاه

در حاوزه مطالاب   یاؤالاتکدی  در تهیه پریشنامه این محادودی  را باا طارح  بر آنای ، 

-ها به حداقر بریانی . علاوه بر پریشنامه، مصااحبه و مشااهده نیاز از راهمشترد بین یرفصر

 ها بدین ترتیب بیان کد:نتی ه مشاهدات و مصاحبه کارهای ما برای رییدن به نتی ه بهتر بود.
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  مطارح عد  تنایب بین واحد دری  و یاع  در نظر گرفته برای هار درس باا ماوارد

 هر یرفصر. کده در ییلابس

  نویساندگان » ه چاونناکاف  بودن مناابع دریا  در دیاترس بارای بعضا  از دروس

 .«زبانفرانسوی

  یطح پایین دانش زبان فرانسه آنها. ریبه دلناتوان  دانش ویان برای درد مفهو  آرار 

 س، ایان عد  عل  و آگاه  ایاتید نسب  به بر   از نویسندگان مطرح کاده در یایلاب

 ااص  طورباه «ادبیات معاصار فرانساه»و  «زبانفرانسوینویسندگان »ن ته برای درس 

 مشهود بود.

  ترتیب آکنای  دانش ویان با ادبیات فرانسه از قارن هفاده  باه قارن بیسات  و ادبیاات

 چراکاه ؛ایا  بحاثقابرمعاصر از نظر تاریخ  قابر دفاع ایا  اماا از نظار آموزکا  

دارد باید متون فرانساه  A2ه در وضعی   وش بینانه یطح زبان دانش وی یال یو  ک

 یل  از یاا تارهای آن در فرانساه جدیاد نیاز  آن هحالقدی  را بخواند و تحلیر کند 

های صورت گرفته از دانش ویان، کااهد باودی  کاه در ارزیاب  حالنیبااکاربرد ندارد. 

ادب  که دربرگیرنده اصاول و قواعاد  هایمیزان آکنای  آنها با نویسندگان کهیر و م تب

نتی اه ای  ول  قدرت تحلیار آراار  « وب»و  «بسیار  وب»هستند در یطح مطلوب 

 رضای  بخش  ندارد که نشات گرفته از عد  تسلط به متن از نظر محتوای  ای .

  نقش مه  ترج ه در آکنای  دانش ویان با آرار را نباید نادیده گرف . ی   از علر کسب

در ارزیااب  یاطح کانا   و داناش آراار نویساندگان  «های »بالا برای گزیناه درصد 

و ادبیات معاصر موجود نبودن آرار این نویسندگان در بازار کتااب و نشار  زبانفرانسوی

 ایران بود.

 ترین نقاا  قاوت محق  برای اداره کلاس ادبیات نیز ی   از ایای -نقش ایای  ایتاد

بیات در دانشگاه ای . ایتاد تا چه میزان داناش  اود را اد هایکلاسبرای بهبود یطح 

پژوهشا  ایاتاد  حالکارحکارده ایا ؟  روزباه نسب  به مطالب  که باید آموزش دهد

ایتاد ادبیات بایاد محقا  و  منایب  هس ؟ حالکرحادبیات در زمینه ادبیات فرانسه آیا 

ناید، آگاه  و یواد بالاای  بش   وببهپژوهشگری باکد که علاوه بر ادبیات، هنر را نیز 
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 هاایکلاسدر زمینه زبان و ادبیات فاری  داکته باکد تا بتواند به ک ک ادبیات تطبیق ، 

در اه یا  نقاش  البتاه .کاربردی، قابر فه  و کیرین تبدیر کند هایکلاسادبیات را به 

ال نیاز ایتاد باید ضرورت توانای  انتقال مطالب و آکنا باودن باه راهبردهاای ایان انتقا

 . اطرنشان کرد

  . در یرفصر جدید دری  با عنوان کارگاه مطالعه با ارزش دو واحد تعریف کاده ایا

تواناد در نقطه قوت یرفصر جدید معرف  کرد که ما  عنوانبهاین واحد دری  را باید 

ادبیات ک ک کایان  به ایاتید کناد. اگار از نی ساال  هایکلاسرفع مش لات مربو  به 

باا توجاه باه هادف ایان  ، سال هشت  این درس برای دانش ویان ارائه کاودپن   تا نی

 مختلف ادوار از ررا چندین ک ندرو مطالعه طری  از ن اکتابخو ییااازفرهنگکااه  درس

تواند در هر نی ساال آراار مها  ای ، م  ننش ویادا ب اد فرهنگ  تقاار ،نسهافر تبیااد

بشنایاند. با مشاهده کلاس کارگاه مطالعاه دیادی  کاه ادب  قرن مدنظر را به دانش ویان 

 در نسهافر تبیااد از ررا کش ک ی د نندا و به م لفد یتاا تعیین با نش ودا هر

 سکال در و دپذیرم   ن اا درس سکال از رج ا تمطالعا یند، ابو هدا و تر طااااول

درس در هار گاردد. اگار ایان م  ئهارا بخش بخش طوربه نمار  الصه و کفاه  نبیا

نی سال و متنایب با درس رمان، کعر و ن ایشنامه آن نی سال ارائه کود و البته مشارو  

 تواند بسیار مفید واقع کود.محق  برای اداره کلاس، م -به حضور ایتاد

  یرفصار  چراکاه ؛نقش مه   ایا  قطعاًادبیات  هایکلاسنقش یرفصر در کارآمدی

یاک نی ساال تحصایل  را بار  ریزیبرنامهکند و ع ر م برای ایتاد  راهن اچراغ مثابهبه

ایا  کاه اگار یرفصار  یاؤالالبته برای ما جای کند. ایاس ییلابس به ایتاد ارائه م 

قدی  دارای نقا  ضعف  بوده که با نظر کارکنایا  ایااتید متخصام برطارف کاده و 

ده از یرفصار باه ایاتفا ه چنان هادانشگاهیرفصر جدید نگاکته کده، چرا تعدادی از 

 کنند؟قدی  پافشاری م 
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 نامهکتاب

آن در  تاأریردر مقطع کارکنایا  و  هادانشگاهمطالعه برنامه دری  زبان فرانسه  (.3130) چرا  ، هاله.

و  هااچالشاز محتاوا و ع ل ارد تاا ) دانشا ویانزباان نازد  کارگیریباهموفقی  و عد  موفقی  

 تربی  مدرس. دانشگاه علو  انسان .(. ریاله دکتری. دانش ده اندازهاچش 
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