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 1)نویسندۀ مسئول(  جدانیال بسن
 ، تهران، ایران ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه و التین، دانشک

 سارا جوانمردی 
 تهران، ایران ،  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ ادبیات فرانسه، گروه زبان و ادبیات فرانسه و التین، دانشکدانشجوی دکتری 

 دومینیک کارنوا ترابی 
بان و ادبیات فرانسه و التین، دانشک  ، تهران، ایران ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتیدۀ دانشیار گروه ز

 چکیده
دنیای مدرن امروز همواره در حال تتییر و دگرگونی است  بازار کار جهانی پذیرای افرادی خواهد بود که 

 هادانشراهی آموزش  ۀبرنامی دنیای کنونی آموزش دیده باشند  از این رو، هایازمندینبا توجه به شرایط و  
  امروزواحدهای درسهی  از برخی  ی شهود روزسهانبهباید با توجه به تحوال  و پیشهرفت دنیا، بازبینی و  

 ۀ درسهی رشهت  ۀبا بررسهی برنام  نظر دارد  در تحقی  حاضهرنیسهت    ما ۀجامعدیرر پاسهاروی نیازهای 
در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان  ،زبان و ادبیا  فرانسه

 هایی در  و جایرزین بپردازد؛  در  جدید عنوان، به چرونری طراحی و معرفی دو  و نیازهای بازار کار
در   دارد  زبان فرانسهه  ۀدرسهی دانشهجویان رشهت  ۀدر برنام یرنرکه حاهور کمکاربردی مهارتیبا رویهرد 

تحلیلی اسهتفاده شهده اسهت  پژوهن حاضهر، دو عنوان درسهی این پژوهن از روش کیفی و توصهیفی
های دسهتوری کند: مهار  ی نرارشهی دانشهجویان معرفی میهامهار  جدید را برای آموزش و تقویت  

 های نرارش داستان و نرارشی کاربردی  گرامر کاربردی( و مهار  
، نقد ترجمه،  4زبان و ادبیا  فرانسهه، گرامر و دیهته   ۀ رشهت درو  دانشهراهی،   بازبینی سهر فصهل : ها کلیدواژه 

 ی نرارش داستان ها مهار  گرامر کاربردی، 

 . مقدمه۱
ست  انسان در تالش با پیشرفت علم و فناوری و اقتصاد، جهان پیرامون ما روز به روز در حال تتییر و دگرگونی 

است خود را با نیازها و شرایط دنیای مدرن منطب  سازد و علم، دانن و تاصن خود را در راستای نیازهای 
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موزش عالی نیز خود را با این تتییرا  جامعه قرار دهد  ماهیِت در حال تتییر جهان امروز باعث شده که آ

در دانشراه  بازنرری سرفصل درو  ارائه شده  نماید  از این رو،  بههمرام  عنوان ها و مراکز آموزش عالی، 
خاص هر رشته، ضروری است  چرا که نظام آموزش   مهار  اولین مهان تاصصی برای فراگیری دانن و  

بلند مد  تعیین  ست که  های درونی عالی، از موثرترین نظام در  بر کندیمسرنوشت هر جامعه را    امروزه 
ها دارد  عباسی و دیرران،  بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آن  ۀرابطجوامع،  ۀتوسعکسی پوشیده نیست که 

اطالعا ، توانایی   ۀریذخجای حفظ و  (  در عصر حاضر دانشراه باید افرادی را پرورش دهد که به 110:  1388
ی ارتباطی، مباحثه و مذاکره را دارا هامهار  های حل مسئله،  ی و تحلیل و ترکیب اطالعا ، مهار  بندطبقه

 (  78: 4200و همهاران  1باشند  میرل
ی آموزشی و هادوره تدریج اثر باشی  ، بههاآنسازی  روزرسانی و به ی درسی و عدم بههابرنامه کهنری  

یا دور   دهیفای بدرسی   ۀ برنامیی تحت عنوان  ادهی پددهد و ام قرار می ای از ابهی دانشراهی را در هاله هارشته
می مطرح  را  واجارگاه،  ریاتنی  کوپر 9:  4138سازد  فتحی  تحقیقا   می   2(   که  نشان  درسی   ۀبرنامدهد 

ی مورد نیاز جهت زندگی هامهار  ی دانشراهی، ناتوان از مجهز نمودن دانشجویان به  هارشتهموجود در اکثر  
ی دانشراهی مربوط هارشتهدرسی اکثر  ۀبرنامباشد  نیازها مدام در حال تتییرند اما و کار در دنیای آینده می 

یک از امهانا  امروزی وجود نداشته است؛ حال آنهه قبل است، زمانی که نه اینترنت و نه هیچ ۀدهبه چند 
به ست و خواهان افرادی در حال تحول و دگرگونی که همواره    میکنی مما در جهانی زندگی   با توجه  ست که 

 طلبد ی مشرایط و نیازهای دنیای مدرن امروز، تربیت شده باشند  اشتتال در بازار کار جهانی، نیروی کاری را  
دارای   در  هامهار  که  که  واقعیتی  باشند،  چندگانه  قرار هایزی ربرنامهی  توجه  مورد  کمتر  درسی  ی 

 (  22: 1390ی، مامنکرمی و    گیرد می 
کارشناسی و  ۀدورروزرسانی درو  دانشراهی، برآنیم تا با نراهی به درو  با توجه به لزوم بازبینی و به

ارشد   به   ۀرشتکارشناسی  دانشجویان،  اهداف  و  نیازها  گرفتن  نظر  در  با  نیز  و  ادبی  گراین  با  فرانسه  زبان 
و جایرزین بپردازیم  واحدهای درسی که بتواند جایرزین  چرونری طراحی و معرفی دو عنوان درسی جدید

پاساروی نیازهای دانشجویان در دنیای امروز باشند    توانندی نممناسبی برای واحدهای درسی باشد که دیرر  
ی ها مهار  های درسی، تثکید ما بیشتر بر دروسی است که بتواند به تقویت و آموزش  برای تعریف این عنوان

درسی دانشجویان این   ۀبرنامویان کمک کند، دروسی با رویهرد کاربردی که جای کمتری در  زبانی دانشج
ی هامهار  رشته دارد  هدف ما از گنجاندن و جایرزین کردن دو عنوان درسی با رویهرد آموزش و تقویت  

 
1. Miguel 

2. Cooper 
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مقاال  در ی مربوط به کار با متن، نوشتن  هامهار  درسی دانشجویان، کسب    ۀبرنامای، در  زبانی و حرفه
ی شتلی موجود هافرصتکارشناسی ارشد و همچنین استفاده از    ۀنامسازی پایان  ی تاصصی، آمادههاحوزه 

بازار کار است ی نرارش هامهار  ی دستوری و نرارشی کاربردی«  گرامر کاربردی( و »هامهار  »  .در 
 باشند  و نقد ترجمه، در این پژوهن می  4داستان«، دو واحد درسی پیشنهادی و جایرزین برای درو  گرامر

 پژوهش ۀنیشیپ. 2
توجه  دهند،  پاسخ  امروز  مدرن  دنیای  نیازهای  به  بتوانند  که  متاصصی  افراد  پرورش  برای  گسترده  نیاز 
پژوهشرران زیادی را به سوی اصالح و بازنرری درو  دانشراهی جلب کرده و تاکنون تحقیقا  و مطالعا  

در این حوزه ا میان مقاال  خارجی، محققانی همچون کیرالی بسیاری  م ( و 5199  1نجام شده است  از 
روی    5200   2کلی بر  تحقیقاتی  انجام    ۀرشت  ۀدرسنامم (،  انرلیسی  زبان  نیز اندداده مترجمی  ایران  در    

و اصالح   بازبینی  به  بسیاری  دانشراهی  هارشته  ۀدرسنامپژوهشرران  ماتلف  میااند پرداختهی  این  در  ن   
مترجمی زبان   ۀرشتکارشناسی ارشد    ۀدور ۀبرنام( با عنوان »نراهی به  1380فرید  خزاعی   ۀمقالتوان به  می 

مترجمی و راههارهایی برای  ۀرشتدرسی   ۀبرنام( با عنوان »تاملی در 1382پژوهن میرعمادی   انرلیسی«، 
و   ۀبرنام( با عنوان »راههارهایی برای بهبود  1380   حل مشهال «، تحقی  رزمجو درسی تربیت مترجم« 

کارشناسی ارشد   ۀدوردرسی   ۀبرنامدرسی آموزش عالی  مورد:  ۀبرنام( با عنوان »تتییر 1392کرمی   ۀمقال
موارزی ربرنامه  واقع  در  کرد   اشاره  آموزشی(«،  تنها  ی  ذکر شده  راستای اگوشهد  در  موجود  تحقیقا   از  ی 

 اند ی دانشراهیهادرسنامه بررسی و اصالح 

 . روش تحقیق۳

، از روش مصاحبه استفاده شده هادادهتحلیلی است  برای جمع آوری  -تحقی  حاضر از نو  کیفی و توصیفی
دانشجویان   از  نفر  هشتاد  حدود  مصاحبه،  انجام  برای  در  زبا   ۀرشتاست   ادبی  گراین  با  فرانسه   ۀدور ن 

 ۀدور کارشناسی، دانشجویان سال اول و دوم    ۀدور  دانشجویان سال چهارم   کارشناسی و کارشناسی ارشد
  اند شدهآماری در نظر گرفته    ۀجامععنوان  کارشناسی ارشد( و نیز گروهی از استادان در دانشراه دولتی، به

داده  ۀی نظرنیز از   هاداده گروهی استفاده شده است  در تحلیل   ۀصاحبمبرای انجام مصاحبه با دانشجویان، از 
 بنیاد استفاده شده است  

 
1. Kiraly 

2. Kelly 
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 . بحث و بررسی4
کانون  نظر  نیوبل  1از  که یک  2و  است  این  دارد  اهمیت  کال  درسی  و  واحد  در طراحی یک  آنچه   ۀرابط، 

ی تدری  و یادگیری و ارزیابی دانشجویان، با در نظر هاوه یشمنطقی، بین اهداف مورد نظر، محتوای در ،  
نیوبل،  ی آنهایژگ ی وگرفتن   باشد  کانون و  در واقع، در طراحی هر 143-142:  2000ها وجود داشته    )

د داریم به چه اهدافی برسیم  درسی, آنچه الزم است روشن باشد این است که از طرح این برنامه، قص ۀبرنام
ی،  احرفه، از جمله نیازهای اجتماعی و فرهنری، استانداردهای  گذارندیم  ریتثثعوامل زیادی بر این اهداف،  

ی نهادی، مقررا  هاتیمحدوددر بان خصوصی،   هاشرکتو    ماسسا ی  هااستیسنیازهای بازار کار،  
قانون  یا  مالحظا   ملی  موجود،  آموزشی  منابع  دانشجوارشتهگذاری،  وضعیت  و شرح  : 2005 کلی،   ی 

 ی زیر طی شود: هاگام(  به عبار  دیرر، در طراحی یک واحد درسی، باید 21-23
 بررسی محیط؛  -
 ارزیابی نیازها؛  -
 تعیین اهداف و توالی و ترتیب محتوا؛  -
 طراحی شهل در ؛  -
 ( 10-11: 2010، 4و ماکالیستر 3ظر گرفتن فرآیندی به منظور ارزیابی دانشجویان   نیشن در ن -

هایی طراحی و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که هر کدام شامل نامهبرای انجام این پژوهن، پرسن
این در ،   ۀارائ ۀنحوها از دانشجویان خواسته شد تا به سااالتی در مورد نامهبوده است  در پرسن ساال 10

تحصیلی و بازدهی نهایی، پ  از گذراندن این واحد درسی، پاسخ دهند    ترم طول عملهرد دانشجویان در  
 کنیم شده، اشاره میطراحی ۀنامپرسن ساالعنوان نمونه و برای آشنایی بیشتر خوانندگان، به چند به

 دانید؟را ضروری می   4 و اتمام مباحث دستوری، تا چه میزان وجود در  گرامر   3پ  از گذراندن در  گرامر    1
 این در  رضایت دارید؟ ۀارائ ۀمیزان از نحو چه  2
 های نرارشی و گفتاری، تاثیرگذار بوده است؟گذراندن این واحد درسی، تا چه میزان در تقویت مهار    3
 دانید؟تا چه میزان، حاور این واحد درسی را در توانمند ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار ماثر می   ۴

 
1. Cannon 

2. Newble 

3. Nation 

4. Macalister 
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گذاری،  های جایارائه شده در کال ، به مرور مطالب گذشته و انجام تمرینچه میزان از مطالب    ۵
 اختصاص دارد؟

پ  از گذراندن این واحد درسی، تا چه میزان از توانایی خود، در استفاده از ساختارهای دستوری    6
 پیشرفته، چه در سطح گفتار، چه سطح در نوشتار، احسا  رضایت دارید؟ 

ی مهالما  روزمره یا متون گوناگون از قبیل روزنامه، مجله، رمان، داستان کوتاه، براتا چه میزان از    7
 عملی ساختارهای دستوری ارائه شده، استفاده شد؟  ۀارائ

پاسخ    ساالبسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم به هر    ۀنی گزدانشجویان با انتااب یک گزینه از پنج  
های آمارگیری تحلیل شد و نتایج حاصل ی شده، با استفاده از روش آورجمعی  هانامهدادند  در پایان، پرسن

از آن در پژوهن مورد استفاده قرار گرفت  در پایان نظرسنجی نیز، از دانشجویان خواسته شد تا نظرا  خود 
بازگو کنند  بررسی پرسن  4را در مورد در  گرامر کم و   ۀنی گزداد که  ها نشان می نامهبه صور  تشریحی 

 ی بسیار زیاد و زیاد توسط دانشجویان انتااب نشده بود هانهی گزبسیار کم پاسخ رالب بوده است  
کارشناسی و دانشجویان سال    ۀدورنفر از دانشجویان سال چهارم    80نتایج حاصل از نظرسنجی برای  

تۀ ند که در  گرامر و دیهدرصد از دانشجویان براین باور  70،  دهدیمکارشناسی ارشد، نشان    ۀدوراول و دوم  
برای دانشجویان بازدهی ندارد، چرا که تمام مطالب دستوری در   عمالم و تهراری است که    دهیفای ب درسی    4

، تنها به مرور و تهرار مطالب گذشته،  4  ۀهتیدگرامر، آموزش داده شده است  در  گرامر و    3و    2،  1واحدهای
درصد دانشجویان معتقدند که هر چند این   20پردازد   ه میی و جواب کوتاگذاریجای  هانی تمردر قالب  

پردازد، اما تا حدودی، برای آنان درسی مفید بوده ی مشان میهاقالبدر  به تهرار مطالب گذشته در  
برای یادگیری ساختارهای زبانی است    درصد از   10است  از نظر این عده، تهرار و مرور، روشی مناسب 

 تفاو  بودند ه حاور این در  بیدانشجویان نیز نسبت ب
ی زبانی، مانند گرامر و دستور زبان،  هامهار  هفتاد درصد ازدانشجویان بر این باورند که در برخی از  

 ۀبرنام های نوشتاری، دچار ضعف هستند  علت این ضعف، تمرکز و تثکید کم  مهالمه و خصوصام مهار  
بر این   بر بعهامهار  درسی  بیشتر  داده شده،  هایوتئورد عملی و کاربردی اصول  ، عدم تمرکز  ی آموزش 

درسی دانشجویان است  از سوی دیرر، توانایی نوشتن به استعداد فردی   ۀبرنامتمرین نهردن و فشرده بودن  
با گراین ادبی  ارشتهنیز بستری دارد، از این رو فردی که وارد   و   شودی م ی  باید تا حدودی از این استعداد 

ای است که ای به گونهپذیرش دانشجویان برای ورود به چنین رشته  ۀنحودار باشد حال آنهه  توانایی برخور
شوند  در واقع افرادی با سطح سواد دانشجویان تنها با پاسخ دادن به سااال  عمومی در این رشته پذیرفته می
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شود تا بتواند   تریتاصص  بنابراین باید کنهور نیز کمی  کنند یمزبانی متفاو ، در یک کال  حاور پیدا  

 ی زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند هاییتوانا
ی نوشتاری  هامهار  درسی دانشجویان جای خالی دروسی که بتواند  ۀبرنامشد، در  همان طور که گفته

در نوشتار در سطح قابل قبولی قرار دهد،  دانشجویان را تقویت کند و آن بودن  توانمند   کامالم ها را از نظر 
می  فهر  دانشجویان  اکثر  است   تقومشهود  و  آموزش  با  که  محدود  واحد  چند  گذراندن  از  پ   یت کنند 

مند، خوانا و منسجم نیستند و در ی نوشتاری مرتبط است، هنوز قادر به تولید و نوشتن متنی روش هامهار  
تشاین طرح و روش مناسب برای نرارش و نیز در کاربرد و انتااب صحیح واژگان و اصطالحا ، ناتوان 

ها باید واحدهای درسی متعددی ی سایر کشورهادانشراه   حال آنهه دانشجویان این رشته در  رسندیمبه نظر  
زبان و ادبیا  فرانسه، در دانشراه   ۀرشترا برای یادگیری و تمرین نرارش برذرانند  برای مثال، دانشجویان  

ی  نگارروزنامه نویسندگی و خالقیت ادبی، ادبیات و در کانادا، در طی دوران کارشناسی، دروسی مانند  1ُاتاوا 
 2  همچنین، در دانشراه محمد پنجم رباط گذرانندی م ارهای دنیای ارتباطا  را  را با تهیه بر ابزنویسندگی    و

را در طی دوران  صرف و نحو وکارگاه نویسندگی منسجم، کارگاه امالء  در مراکن، دانشجویان دروسی مانند 
دنیای امروز مربوط ی نوشتاری و کاربرد آن هامهار  به    تمامام ؛ دروسی که  گذرانندی متحصیل خود   در  ها 

   شوندی م
کارشناسی   ۀدورواحد درسی در    8تا    6در ایران آموزش و تمرین نرارش و تحلیل متون ادبی و ریر ادبی، به  

در    4تا    2و   محدود    ۀدورواحد  ارشد  آموزش  شودیمکارشناسی  آنهه،  حال  برای هامهار     نرارشی  ی 
  چراکه رسد ی م ، ضروری به نظر  اندیادبای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گراین  دانشجویانی که دار

کار   ۀعرص کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، تمایل دارند وارد    ۀدوربسیاری از دانشجویان، پ  از گذراندن  
نیازهای حرفه با توجه به  باید ریر از فعالیت درشوند و  دنیای مدرن امروز دانشجویان  به   ۀنیزم  ای  تدری  

زمینههامهار   دیرر  در  فعالیت  برای  دیرری  باشند؛  ی  مجهز  نیز  کاری  همچون هانه یزمهای  کاری  ی 
با   در دنیای نشر،  هاروزنامه همهاری  ناشران و فعالیت  بههات یفعال، مجال  و  پژوهشی، فعالیت  عنوان ی 

    …ویراستار و
کارشناسی آراز شود     ۀدوری نرارشی باید به طور جدی و اصولی از  هامهار  در واقع، آموزش و تقویت  

ادبی، معتقدند که اگر چه این درو  مربوط   ءاستادان درو  تفسیر متون، نقد ادبی، نرارش پیشرفته و انشا
د متنی که از نظر قواعد دستوری و اند اما اکثر دانشجویان هنوز قادر به تولیی سوم و چهارم آموزشهاسالبه 

 
1. Université d'Ottawa 

2. Université Mohammed-V de Rabat 
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 معموالم نرارشی صحیح باشد نیستند  دانشجویان حتی در نرارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و  
ی تفسیر و تحلیل هاکال بان نیست  هنرامی که دانشجویان وارد  ها رضایتسطح نرارش فارسی آن

، اما هنوز قادر به تولید و استفاده اندگذرانده نرارش را  ، چندین واحد دستور زبان و آموزش  شوند ی م متون ادبی  
از جمال  صحیح نیستند  در نتیجه، در اکثر مواقع، استادان مجبورند در کنار آموزش اصول تفسیر و تحلیل 

 متون، متون نوشته شده را از نظر قواعد نرارشی و دستوری نیز تصحیح کنند  
ی نرارشی و دستوری را به  هامهار  آن دانشجویان بتوانند  استادان این درو  معتقدند درسی که طی  

ندارد  از سوی دیرر هم از نظر  بپردازند وجود  به تمرین و کار با متن  طور جامع و کامل فراگیرند و سپ  
کارشناسی،    ۀدور، در  ارائه شده در سال چهارم  4تۀ  گرامر و دیک دانشجویان و هم از نظر استادان، در   

ی پیشین هاسالاست و در این کال  دانشجویان مجبور به تهرار قواعد دستوری هستند که در    دهیفای بدرسی  
ها معتقدند که بهتر   آناندنداشتهاما هیچ وقت فرصتی برای کاربست این قواعد بر روی متن  اندخوانده بارها 

وری و نرارشی در است در  دیرری جایرزین این در  شود  واحد درسی که هدف آن کاربرد قواعد دست
یک متن باشد و طی آن دانشجویان بتوانند قواعد دستوری و نرارشی را که تا کنون به صور  نظری و یا تنها 

ی ماتلف و به صور  عملی و کاربردی در قالب هامتنبر روی  اندفراگرفتهی جایرزینی هانی تمراز طری  
 تولید زبانی اجرا کنند  

 تواند ی م  ی کاربردی دستوری و نگارشیهامهارت بنابر آنچه که گفته شد، از نظر ما واحد درسی با عنوان 
 توانیمباشد  اهداف این واحد درسی را به شرح ذیل،  4تۀ گرامر و دیک جایرزین مناسبی برای واحد درسی 

 تعریف کرد: 
 های نرارشی؛ تقویت مهار   -
 صحیح از نها  دستوری در یک متن؛  ۀان برای استفادهای دانشجوی آموزش و تقویت مهار   -
 های الزم، برای تولید یک متن بر اسا  موضو , اصول و قواعد خواسته شده؛ تقویت مهار   -
 آموزش استفاده از ابزارهای نوشتاری برای تولید یک متن منسجم؛ -
 نوشتاری؛ تقویت توانن تفهر منطقی و تجزیه و تحلیل دانشجویان در قالب فعالیت  -
های مربوط به کاربرد زبان، مانند صرف و نحو، سبک نوشتاری، امالی صحیح تثکید بر مهار   -

ها  لتا ، استفاده از آرایه ۀکلما ، انتااب اصطالحا  و واژگان مناسب برای متن، تقویت دایر
 و صنایع ادبی در یک متن 

ی ماتلفی را مبتنی بر واقعیت  هاتیموقع،  گونه است که استاِد در این واحد درسی، به این  ۀارائ  ۀویش
ی ایجاد هاتیموقعکه بر اسا     خواهدی م و از دانشجویان    کندی مای دانشجویان ایجاد  زندگی علمی یا حرفه 
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از اصول و قواعد مشان گرامری، چه در سطح جمله و متن چه در سطح گفتمانی، در یک متن  شده، 

ا باشی  استاد  مثال  برای  کنند   نشان  استفاده  دانشجویان  به  را  فیلم  دانشجویان   دهدی م ز یک  از  و سپ  
و یا   1ضی نقلی ما ی گذشته مانند هازمانکه باشی از داستان فیلم را با استفاده از وجه اخباری و  خواهدی م

استمراری روایی   2ماضی  منط   بر  تهیه  با  از  به  3و  اینهه  یا  کنند؛  بیان  متناظر(  گفتمانی  ساختار  عنوان 
دید آن شاصیت،    ۀیزاوی داستان برذارند و از  هات یشاصدانشجویان باواهد که خود را به جای یهی از  

داستان را بیان کنند و از ضمایر شاصی در داستان خود استفاده کند؛ یا اینهه از دانشجویان باواهد که فرض  
برای جشن تولد یهی از اعاای خانواده، او را رافلریر کنند و هر یک از دانشجویان، خود   واهندخیمکنند  

به عهده   در این   خواهدی مو از هرکدام از اعاای خانواده    رد یگی ماین مسئولیت را  تا کاری را انجام دهد  
 4های عالوه بر آن، از کارگفت شده از وجه امری و التزامی استفاده کند ودانشجو باید در متِن نوشته صور ، 

فوق در تولید زبانی بهره ببرد؛ یا اینهه از دانشجویان خواسته شود که برای یک   5متناسب با موقعیت ارتباطی
از جمال   توانندیمی بسازند که در این صور  دانشجویان اروزنامهمحصول خاص، تبلیغ تلویزیونی و یا 

های دهندهو ارتباط  6ضمایر ماتلف استفاده کنند و در عین حال از منط  استداللیها و شرطی، امری، زمان
دهی گفتمانی متن بهره بریرند؛ یا از دانشجویان باواهد یهی از خاطرا  کودکی خود را در شهل  7منطقی

یلی را به همراه  ماضی استمراری(؛ و یا اینهه اگر باواهند به سفر تفریحی بروند چه وسا   استفاده از بنویسند  
در قالب گفتمانی توصیفی   از صفا  و ضمایر ملهی مناسب ، در این صور ، دانشجو باید در متن خود برد ی م

این واحد درسی است  در واقع استاد این در  با  ئۀ  استفاده کند  موارد ذکر شده تنها چند مثال ساده برای ارا
از منابع ماتلف باید شرایط و موقعیتی را ایجاد کند و سپ    کمک گرفتن از قدر  خالقیت خود و نیز با استفاده

از دانشجویان باواهد که متن خود را بر اسا  شرایط و قواعد خواسته شده بنویسند  تفاو  این واحد درسی  
، در این است که این واحد اندگذرانده نرارشی با دیرر واحدهای درسی مربوط به نرارش که تاکنون دانشجویان  

با قواعد دستوری  شودی م کارشناسی مربوط    ۀدوربه سال چهارم  درسی    ، به همین دلیل دانشجویان، قاعدتام   
ی، چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ استفاده و  ترکامل با دانن   توانندی م آموزش داده شده آشنایی دارند و  

 کاربرد واژگان و اصطالحا ، به تولید متن بپردازند  

 
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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که گ آنچه  بر  موقعیت  عالوه  و  قواعد  چارچوب  در  موظفند  دانشجویان  درسی  کال   این  در  فته شد، 
حال ولی در عین  رد یگی مشده، به تولید متن بپردازند  در واقع ذهن تمام دانشجویان در یک راستا قرار خواسته

به  با خل  موقعیت الزم است که قدر  تایل و توانایی ذهنی خود را در هنرام نوشتن  بتوانند  کار گیرند تا 
 ممهن استفاده کنند  وۀ مناسب از نها  دستوری خواسته شده به بهترین نح

ت  استاد در   اس این واحد درسی استفاده از تهنولوژی و حاور آن ضروری ۀ ارائاز سوی دیرر، برای 
درسی باید از باشی از یک فیلم، یک کارتن، یک فیلم مستند و یا یک آگهی تبلیتاتی استفاده  ۀجلسدر هر 

برد نقن به سزایی در پین  تواندی مزبان  ی فرانسویهاروزنامه کند  همچنین، استفاده از مطبوعا ، مجال  و  
از دانشجویان باواهد که باشی از یک  تواندی ماستاد برنامه و اهداف در  مربوطه داشته باشد  برای مثال: 

برای فرد   خواهندیمروزنامه را باوانند  برای نمونه قسمت حوادث( و سپ  فرض کنند که   این حادثه را 
که از دانشجو باواهد که خود را به جای گزارشرر یک روزنامه برذارد و مطلبی دیرری بازگو کنند؛ و یا این

 موجود، برای آن روزنامه و یا مجله آماده کند  ۀنمون رو و را با توجه به ال
عالوه بر نهاتی که در آموزش این واحد درسی گفته شد، آموزش نها  نرارشی نیز یهی از اهداف اصلی 

آموزشی الزم است استاد در  نها  الزم و اساسی را   ۀدوراین واحد درسی است  به این معنی که در طی  
 جاوندی به دانشجویان آموزش دهد  برای کاربرد عالیم س

کنند  سپ   شده، موضو  و قواعد موردنظر، متن خود را آماده می دانشجویان بر اسا  نها  آموزش داده
خواهد که   بعد از آن استاد از دانشجویان می کنندیمبدل   ی نوشته شده را بین هم رد وهامتندانشجویان  

رسد، بنویسند و بیان کنند  در پایان، استاد ها رلط به نظر میه از نظر آنها را باوانند و هر یک نهاتی را کمتن
ها برای نوشتار دانشجویان و هم معیارهایی را که آن  ۀنحو، هم کندی م ی نوشته شده را بار دیرر بازبینی هامتن

آموزش قدر     هدف از انجام این کار، تقویت و  دهدیماند، مورد بررسی قرار  تصحیح متن در نظر گرفته
 ارزیابی توسط دانشجویان است 

 .از منابع ماتلفی در کنار منابع تصویری استفاده کرد  توانیمبرای انتااب موضوعا  این واحد درسی 
 عنوان نمونه چند منبع، در قسمت پیوست به خوانندگان معرفی شده است  به

شده، ساختار و نها  دستوری را به طور کاربردی و از طری  استفاده در متن و مهالما  منابع معرفی 
ن چرونه باید نها  دستوری را در یک مت  آموزد یم  با استفاده از این منابع، دانشجو دهندی مروزانه آموزش 

ی جایرزینی هانی تمردانشجویان نها  گرامری را از طری     معموالم زبان   ی دستورهاکال  به کار ببرد  در 
 و جمالتی جدا که هیچ ارتباطی به متنی با یک موضو  مشان ندارند    هانی تمر   کنند ی م و تمرین    آموزندی م

برای در   جایرزین    تواندیمی کاربردی دستوری و نرارشی  هامهار  واحد درسی   و  مناسبی  گرامر 
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کارشناسی زبان فرانسه، در هر دو گراین  ادبی و مترجمی( باشد  در واقع، این واحد درسی  ۀ دوردر   4تۀ دیک 
برای  اهیپا  تواندی م تقویت    ۀارائی  به  مربوط  دیرری  درسی  در  هامهار  واحد  کاربردی،  نرارشی   ۀدوری 

 کارشناسی ارشد باشد  
مانند    ۀدوردر   نیز  ارشد  بتواند    ۀدورکارشناسی  که  دروسی  حاور  نرارشی هامهار  کارشناسی،  ی 

که دانشجویان چهار سال را صرف  رنگ است  استادان معتقدند که با وجود ایندانشجویان را تقویت کند، کم
ی هامهار  اربرد  کارشناسی ارشد، هم چنان در ک  ۀدوراما پ  از ورود به    کنندی مهای زبانی  یادگیری مهار  

 نوشتاری دچار مشهل هستند  از این رو، وجود واحد درسی دیرری در راستای پیشبرد و تقویت اهداف درِ  

  درسی با عنوان رسدی منظر کارشناسی ارشد، ضروری به  ۀدور ، در ی کاربردی نگارشی و دستوریهامهارت 
 کارشناسی ارشد قابل ارائه است   ۀدورکه در سال اول  ی نگارش داستانهامهارت 

متون   ۀترجمنقد  و یا    متون ادبی  ۀترجمجایرزین مناسبی برای دروسی مانند    تواندیماین واحد درسی  
مناسب دانشجویانی  بیشترکارشناسی ارشد باشد  اکثر دانشجویان بر این باورند که این درو   ۀ دوردر   ادبی

ها و درسی دانشجویان با گراین ادبی، جز سردرگم کردن آن ۀرنامبها در با گراین مترجمی است و وجود آن
دیرری ناواهد   ۀجینتادبیا  فرانسه    ۀ رشتی ضروری  هامهار  از دست دادن زمان برای پرداختن به درو  و  

 داشت  
 به صور  موارد ذیل تعریف کرد:  توانی ماهداف این واحد درسی را 

 (؛ 3و کنت  2، نوول1 رمان های ماتلف داستانی شناخت گونه -
 ها، اصول و چارچوب داستان؛شناخت عناصر، ویژگی -
 روایی متن؛  ۀهای تحلیل گون آشنایی با روش  -
فرانسوی یا فارسی  باشی از یک رمان، یک داستان   ۀهایی از متون داستانی برگزیدبان  ۀمطالع -

 (؛ …کوتاه و
 فرانسه سازی یک داستان به دو زبان فارسی و آماده  -

و    ریپذامهاناین واحد درسی، استفاده از دو زبان فرانسه و فارسی    ۀارائبرای   است  برای آموزش اصول 
استاد میقواعد داستان و داستان در واقع نویسی،  استفاده کند   منابع فرانسه  منابع فارسی، در کنار  تواند از 

 در زبان مادری و چه در زبان خارجی است  هدف از این کار، آشنایی دانشجویان با متون برگزیده، چه
ی هامهار  خوبی برای تقویت و آموزش  ۀنمون الرو و  تواندی ممتون داستانی برگزیده  ۀمطالعخواندن و 

 
1. Roman 

2. Nouvelle 

3. Conte 
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این متون به صور  تطبیقی  فرانسه و فارسی(   ۀمطالعنوشتاری دانشجویان باشد  از سوی دیرر خواندن و  
ادب  تواندی م دانن  سطح  ارتقاء  مدرک به  دارای  که  دانشجویانی  برای  که  چرا  کند   کمک  دانشجویان  ی 

ی با گراین ادبی هستند، تسلط و شناخت داستان و عناصر داستانی و ارشتهکارشناسی و یا کارشناسی ارشد 
رسد  در واقع با کسب نیز توانایِی نوشتن یک متن منسجم با رعایت قواعد و اصول الزم، ضروری به نظر می

می هامهار  چنین   دانشجویان  در  یی،  شوند    ترراحت کار    ۀعرص توانند  فعالیت  به  مشتول  توانمندتر  و 
را  هامهار   امهان  این  دانشجویان  به  درسی  واحد  این  در  ارائه شده  به  دهدی م ی  در  که  مثال   ۀحوز عنوان 

 فرهنری همهاری کنند   ماسسا ای در آینده بتوانند با ناشران و فعالیت حرفه
 عنوان نمونه قابل پیشنهاد است: این واحد درسی، طرح در  زیر به ۀارائ برای

 شناخت داستان؛ ۀکلیاتی دربار  ۀارائ -
 های زیر است: که شامل شناخت بان 1شناخت و آموزش طرح روایی داستان -

 شناخت درونمایه؛  الف 
 شناخت و تشاین موضو  و پیرنگ؛   ب
 شناخت الروی حادثه؛    ج
 پردازی در داستان؛ شاصیت چرونری   د
 دید در روایت؛ ۀتشاین زاوی  ه
 چرونری فااسازی در داستان؛   و
 دیالوگ در داستان؛   ز

 ها در داستان؛شناخت نقن شاصیت   ح
 شناخت نظم روایی داستان؛   ط 

 های روایی داستان  آموزش و شناخت شیوه  ی 
توان از منابع متنوعی، هم به زبان فارسی و هم به زبان فرانسه، استفاده کرد   طور که گفته شد میهمان

ی معرفی شده،  هاکتابمعرفی شده است   لۀ  این واحد درسی در قسمت پیوست مقا  ۀارائمنابع ماتلفی برای  
ی ماتلف به آموزش هامثال   ۀارائ که بهبه زبان بسیار ساده و قابل فهم برای تمام دانشجویان قابل استفاده است  

   پردازد ی می ماتلف یک داستان نیز هابانو شناخت 

گردد یک نویسی، به منظور ارزیابی و سنجن دانشجویان پیشنهاد می ی داستاناهیپاپ  از آموزش اصول  
ی هر جلسه به نرارش درآید و در کال  به بحث و بررسی توسط استاد و سایر هاآموزه داستان کوتاه بر اسا   

 
1. Schéma narratif 
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گذاشته نرارش شود دانشجویان  کال   استاد  اختیار  در  فراوانی  امهانا   و  ابزار  مجازی  فاای  امروزه     

فوروم  جمله  از  وگذاشته،  مودل  پلتفرم  و  بدیهی  …ها  به     که  فناوریاست  راستای کارگیری  در  نوین  های 
 همراه خواهد داشت  پویاسازی امر آموزش و ارزیابی برای این واحد درسی، نتایج بهتری به

 یر یگجهینت. 5
که بدون توجه به تحوال  دنیای مدرن امروز و پیشرفت   هاست سالزبان و ادبیا  فرانسه،    ۀرشتدرسی    ۀبرنام

همان نسبت تحول در انتظارا   به فناوری، ثابت و بدون تتییر باقی مانده است  با توجه به پیشرفت فناوری و 
فارغحرفه از  است  ای  الزم  دانشراهی،  نسبت   ۀبرنامالتحصیالن  به  و  روز  تتییرا   با  متناسب  نیز  درسی 

بازار   به دنبال آگاهی یافتن از تصور عمومی نیازهای  در ابتدا و  پژوهن تحلیلی،  در این  کار طراحی شود  
از  کنن حوزه  این  رشته   ۀبرنامگران  این  دانشراهی  اساتید  و  دانشجویان  از  تعدادی  با  مذکور،  درسی 

به بررسی چرونری طراحی دو واحد درسی هامصاحبه پژوهن  در این  ی فردی و گروهی صور  گرفت  
 ۀبرنامهای موقعیتی و نظری پیشنهادهایی جهت ارتقای ایرزین پرداختیم و در پایان، از طری  تحلیل دادهج

ی زبانی هامهار  موجود صور  گرفت  دانشجویان و استادان اعتقاد داشتند دروسی که به آموزش و تقویت  
برخوردار باشد  از سوی دیرر با ی  اژه یوباید از اهمیت    پردازندی می نرارشی و گفتاری هامهار  از جمله  

ای تقویت کرد که دانشجویان گونهاصالح واحدهای مربوط به این درو  باید دانن و مهار  دانشجویان را به 
ی ماتلفی جز تدری  هاحوزه تحصیلی، با انتظارا  حقیقی وارد بازار کار شوند و در    ۀ دوربتوانند بعد از اتمام  

تاصصی خود  ۀحوزفته نماند، ورود به بازار کاِر آموزش زبان مستلزم تحصیل در نیز به فعالیت بپردازند  ناگ 
به این با توجه  دپارتمان در دانشراه است و  پرورش دانشجویان که در حال حاضر چند  به  های بزرگ کشور 

ز به زبان و ادبیا  نی  ۀحوزپردازند، جا دارد در  گراین آموزش زبان فرانسه در مقطع تحصیال  تهمیلی می 
درسی مبذول گرددد  به این ترتیب، جای خالی دروسی مۀ ای توجه بیشتری به کلیت برناهای حرفهپتانسیل

بتوانند   کنند،  هامهار  که  تقویت  اصولی  و  کاربردی  صور   به  را  دانشجویان  نرارشی  چشم   کامالم ی  به 
درسی گراین   ۀبرنامشوندگان، پرداختن به برخی درو  در آید  از سوی دیرر، از نظر تعدادی از مصاحبهمی 

ها دروسی مانند تر باقی بماند  از نظر آنی برای تقویت درو  مهمتر کمادبی سبب شده که وقت و انرژی  
به فرانسه  ۀترجم ارشد ادبیا ،    ۀورددر    ادبی  ۀترجمنقد  یا    متون ادبی از فارسی  مناسب   بیشتر کارشناسی 

آموزش  به  اصولی  و  صور  تاصصی  به  بتواند  که  دروسی  جای  اما  است   مترجمی  گراین  دانشجویان 
 ها خالی است درسی آن  ۀبرنامی الزم و ضروری برای دانشجویان گراین ادبی بپردازد در هامهار  

درسی چند دانشراه    ۀبرناماست  با نراهی به    از آنجا که پژوهن حاضر، پژوهشی تحلیلی و پیشنهادی
عنوان خارجی و نیز با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و نظرا  اساتید این حوزه، دو عنوان در  جدید را به
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در   متون ادبی  ۀترجمنقد  کارشناسی و نیز برای در     ۀدوردر    4  ۀکتیدگرامر و  درو  جایرزین برای در   
شد:    ۀدور معرفی  ارشد  کاربردی( هامهارت    1کارشناسی  )گرامر  نگارشی  و  دستوری  کاربردی  ؛ ی 

کارشناسی،    ۀدوردر    ی کاربردی دستوری و نگارشیهامهارت   در واقع، در   های نگارش داستانمهارت   2
ی درسی   واحدهاباشدیمکارشناسی ارشد    ۀدوردر    های نگارش داستانمهارت ی برای ورود به در   اهیپا

و سپ  به صور  عملی و کاربردی نها    پردازندی مپیشنهادی ابتدا به آموزش مبانی نظری و تئوری نرارش  
 کنند  آموزشی را در قالب تولید و نرارش متن، تمرین می 
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 پیوست

کاربردی  برای درس گرامر   منابع پیشنهادی 

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 
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4. Grammaire en pratique de Maylis Léon-Dufour de C. Morhange-Begue 

برای درس مهارت   نگارش داستان های  منابع پیشنهادی 
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 


