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 چکیده

صدد    ضر در  شتۀ   پژوهیآیندهپژوهش حا سه »ر ساس « زبان فران ها ای علتالگوی تحلیل الیه بر ا

 مورد سنجش  دانشگاه فردوسی مشهد    زبان فرانسه در   ۀوضعیت رشت   ،در این مقالهبرآمده است.  

دستیابی به این هدف و انجام این مطالعۀ کیفی، ابتدا با شش تن، شامل اساتید     منظوربه. قرار گرفت

ام ای انجآموختگان و دانشجویان زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مصاحبه        دانشگاه، دانش 

سپس با انتخاب ن  شجویان این زبان،  گرفت.  سش  52مونۀ آماری از دان شده  نفر به پر های مطرح 

توسط محققین در ارتباط با شرایط کنونی این رشته پاسخ دادند و از این طریق، بررسی وضعیت         

اندرکاران این رشتتتۀ دستتت اتیبندی نظربا استتتخراآ آمار و عم  فعلی این رشتتته میستتر گردید.

 بر شواهد و اسناد معتبر در اختیار مسئوالن اعرایی این رشته قرار   تحصیلی، تصویری واقعی، مبتنی  

دهد اگرچه آموزش زبان فرانستتته در ایران با مشتتت  تی گرفت. نتایج حاصتتتل از آن نشتتتان می

اندرکاران و متخصتتصتتان این رشتتتۀ درایت بیشتتتر توستتط دستتت کارگیریبهروبروستتت، ولی با 

برطرف خواهند شتتتد و آیند      مدت کوتاه در تحصتتتیلی، بستتتیاری از این موان  و مشتتت  ت  

شان  شجویان، دانش مندانع قهتری پیش روی درخ شتۀ    ، دان ساتید این ر آموختگان و در نهایت ا

 .ها قرار خواهد گرفتتحصیلی در دانشگاه

 .ها، رشتۀ زبان فرانسهای علت، الگوی تحلیل الیهپژوهیآینده :هادواژهیکل

mailto:Farsian_mr@um.ac.ir
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 مقدمه. 9

 یک از فناوری حوز  در انسانی  شگرف  دستاوردهای  و تحواّلت سوم،  هزار  آغاز در اکنون

 یریفراگ به نیاز دیگر، ستتوی از هاتمدّن و هافرهنگ دیگر با بیشتتتر آشتتنایی به و تمایل ستتو

ساز  ابزاری عنوانبهرا  خارعی هایزبان صۀ  در تفاهم و تفهیم برای کار  و عهانی پیوندهای عر

 کی  به  شیازپشیب ایرانی عامعۀ   ،ویژهبه  عوام  تمامی  اط عات برای  به  دستتتترستتتی با هدف  

 ارتباطات عصر  در اط عات و هاداده انبوه حجم امروزه .است  کرده تبدیل ان ارناپذیر ضرورت 

سانی  پدید  عنوانبه زبان ماهیّت بودن پیچیده و سو،  یک از  در و دیگر، سوی  از اعتماعی و ان

شت    بر دو این تأثیر نتیجه  ناپذیراعتناب امری را مقوله گرفتن این عدّی ضرورت  زبان، سرنو

 .است کرده

شته به نظام        شری بیش از گذ ست و ی م، توعه عوام  ب ستم و بی علیم و های تدر قرون بی

ستتازنده با مستتا ل و   ایگونهبهتربیت معطوف شتتده استتت، تا با ایجاد تحو  در آن، بتوانند  

، بشتتر امروزی برای رویارویی مرثر با گریدانیببهمواعه شتتوند. مشتت  تی که پیش رو دارند، 

تر، کارستتازتر و های علمی، صتتنعتی، فرهنگی، اقتصتتادی و اعتماعی، بستتتری مناستتب چالش

های هوشتتمند، تحو  در ستتان نزد انستتانتر از نظام تعلیم و تربیت نشتتناخته استتت. بدینموعه

نیاز نیل به اهداف توستتعۀ پایدار ارزیابی شتتده استتت. پیش عنوانبه، وپرورشآموزشهای نظام

در  وپرورشآموزشنظران، دوران معاصر را دور  بازسازی و گسترش    که صاحب  روست نیازا

ی را بر اهای تازهاند. این دستاورد مهم ف ری در کشور ما نیز مسئولیتاکثر عوام  غربی دانسته

های آموزشتتتی تأکید ت تجدید نظر در برنامهگذارد و بر ضتتتروردوش متولیان امر آموزش می

 ورزد.می

تر ی ی از ستتود دادن عامعۀ دانشتتگاهی از وضتت  موعود به وضتت  مطلوب    کهازآنجایی

هدف اصلی مقالۀ حاضر پاسخ به این سرا  است       ،است پژوهان های دانشمشغولی ترین د مهم

د  مطلوب کمک نماید؟ برای    تواند به تحقق آین   پژوهی در عرصتتتۀ آموزش چگونه می که آینده  

پژوهی و ماهیت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس با   ، نخست آینده سرا  پاسخ به این  
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شود چگونگی کاربست و موردکاوی، ت ش می« هاای علتتحلیل الیه» پژوهیآیندهارا ۀ روش 

 سازی شود.مد « زبان فرانسه»در عرصۀ رشتۀ  پژوهیآیندههای آموزه

کوشد با نگاهی به وضعیت و مش  ت فعلی مربوط به رشتۀ فرانسه بنابراین، این نوشتار می

های مثبت و منفی این رشتتتۀ دانشتتگاهی را مورد بررستتی قرار دهد و با در نظر در ایران، عنبه

ها ی علتاالگوی تحلیل الیه بر اساس این رشتۀ تحصیلی    پژوهیآیندهگرفتن این مش  ت، به  

ای هکوچک در تصتحی  این رشتتۀ تحصتیلی در دانشتگاه     هرچندد؛ با این امید که گامی بپرداز

 تر در این زمینه باشد. ای برای انجام تحقیقات گستردهایران برداشته و مقدمه

 . پیشینۀ تحقیق2

 پژوهیآینده. تعریف 9،2

به این  Futures عم  ۀ. کلماستتتت "Futures Studies" ت التینامعاد  لغ پژوهیآینده

شده     ستفاده  ست که با بهره دلیل ا سیعی از متدلوژی ا صور  گیری از طیف و فقط "ها و بجای ت

 بل ه ،"یک آینده" فقطنه، در مورد خردورزانههای ستتتیستتتتماتیک و زنی، به گمان  "یک آینده  

های  گونه   دربرگیرند  پژوهیآینده شتتتود. موضتتتوعات  مبادرت می  "متصتتتور  چندین آیند  "

 (.93۳5فر، باشند )مل یبرای دگرگونی از حا  به آینده می "مطلوب"و  "تملمح"،"مم ن"

نده آی ۀبه مطالع روشتتمندای استتت مستتتقل که به شتت لی  رشتتته یپژوهندهیآ، گریدانیببه

ین ا بر اساسدهد تا در زمان حا ، تصاویری از آینده در اختیار ما قرار می ،این رشتهد. پردازمی

صاویر بتوانیم به  صمیم    ت سه مقوله طبقه   ش ل کارآمدتری ت صاویر در  ندی بگیری نماییم. این ت

 ,Bell)« وند  بل»مطلوب. در این راستا،   های محتمل و آیندهای مم ن، آیندهشوند: آیندهمی

W. ش ل تعریف می  یپژوهندهیآپژوهی،   ترین متف ران این حوزاز مهم ( ی ی ند:  کرا به این 

به دنبا   پژوهانآیندهمنظم آینده استتت.  ۀرود که هدفش مطالعبشتتمار میای مستتتقل رشتتته»

نده      یابی آی بداا، ارا ه، آزمون و ارز نان انتخاب      کشتتتف، ا های   های مم ن، محتمل و بهترند. آ

ترین ریزی مطلوبدهند و در انتخاب و پی  ها قرار می فراروی انستتتان  مختلفی راع  به آیند  

 «.دنکنآینده به آنان کمک می
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یزی ربا اعتقاد به نقش استتاستتی انستتان در شتتناخت و پی پژوهیآینده دانش نوینبنابراین، 

خلق و  ،کشتتف ،پژوهانآینده کار مطالعات عهانی و علمی نهاده استتت. ۀقدم به عرصتت آینده،

بل ه  شتتناخت دقیق آینده نیستتت، پژوهیآیندههدف  های مم ن و مطلوب استتت.آزمون آینده

 ست.های بهتر امروز برای آینده ایریگکمک به تصمیم

ب ، منا وتحلیلتجزیههایی استتت که با استتتفاده از  مشتتتمل بر مجموعه ت ش پژوهیآینده

د. پردازها میریزی برای آنهای بالقوه و برنامهالگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجستتم آینده

 «فردا»واقعیت  ،«(امروز» )یا تغییر ن ردنکند که چگونه از د  تغییرات    منع س می پژوهیآینده 

 (.4003د )بل، یابتولد می

 تنهانه. این حوزه از دانش به شمار آوردای از علوم نرم گونه را پژوهیآیندهتوان بنابراین می

 د.شتتوعلم فناوری یاد می عنوانبهفنی نیز نا ل آمده استتت و از آن  بل ه به دانش ،علم صتترف

مهندستتی هوشتتمند »رود پا را از کشتتف آینده فراتر گذارد و به انتظار می پژوهیآیندهامروزه از 

تواند امیدوار و مطمئن به بپردازد. مطمئناً ملتی که به مرزهای عهانی این دانش برسد، می  «آینده

ع  ناوری   ۀتوستتت باشتتتد   ستتتایر ف نده (. 93۳5فر، )مل ی های نرم  ل به  پژوهیآی یک حوز    ۀمنز

گیری تحوالت سیاسی آینده و ای، ام ان شناسایی رویدادها و روندهای مرثر در ش لرشته میان

 (.969 :9390مقدم، کند )حسینیدستیابی به تصویر آینده را فراهم می
 

 . دربارۀ زبان فرانسه2.2 

 ت لم آن به عهان در سراسر   نفر میلیون 936 که است  رومى هاىزبان از ی ى «فرانسه  زبان»

میلیون  400 و کنندمی صحبت  دوم زبان عنوانبه را زبان فرانسه  نفر، میلیون 990 حدود کنند.می

سابى  دوم زبان عنوانبه آن از هم دیگر نفر شوران  گیرند.می بهره اکت سه  زبان گوی  55 در فران

 محسوب  زبان این مبدأ که اندفرانسه  در زبان این آنان بومى اکثر دارند. حضور  قلمرو و کشور 

و مناطقی در برخی  لوکزامبورگ ستتو یس، بلژیک، کانادا، در عمده طوربه شتتود. ستتایرینمی

شتر افرادی که   « لوییزیانا»های آمری ا، از عمله ایالت ضور دارند. بی سه،  ح  هاآن دوم زبان فران

به عرأت  که شتتمالى آفریقاى کنند؛می زندگى زبان فرانستته آفریقاى شتتود، درمی محستتوب
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شتر  بومى گویندگان از هاآن تعداد گفت توانمی ست. کاناداى  بی سه  ا سه  منطقۀ زبان، فران  فران

ست  زبان ( و همچنین انتاریو (Brunswick «برانزویک»( و Québecکبک )از  عمدتاً که کانادا

 و عنوب مانیتوبا تش یل شده است.

سه  توان گفت، زبانمی گریدانیببه سپانیایى  هاىزبان از پس فران  زبان سومین  پرتغالى و ا

ست. این زبان،  سمى  زبان پرگویش ا ست    49 ر شور ا شور  94 تعداد، این از که ک یک  فقط ک

زبان  گفت توانکنند. میمی ت لم نیز هازبان دیگر به فرانسه،  زبان ع وه بر کشور  95 و اندزبانه

سه پیش از عنگ عهانی دوم،   صوص بهفران سى، تجارت در زمینه خ  ونقل،حمل و های دیپلما

 (.4۳ :9390آمد )بهرامی و هم اران، می حساببهالمللی بین زبان
 

 . نگاهی به رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد3.2

های ی ی از رشتتته عنوانبهقابل مشتتاهده استتت، زبان فرانستتوی  9طور که در عدو  همان

شهد، در دو      سی م شگاه فردو شگاهی مطرح در ایران، در دان سی       دان شنا سی و کار شنا مقط  کار

 شود.تدریس می« مترعمی زبان فرانسه»و « ادبیات زبان فرانسه»های ارشد در گرایش

 های تحصیلی زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهدرشته و گرایش -9جدول 

 های تحصیلی زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهدگرایش

 مقط  نام گرایش ردیف

 کارشناسی مترعمی 9

 کارشناسی ارشد مترعمی 4

 کارشناسی ادبیات 3

 کارشناسی ارشد ادبیات 2

 التحصی ن رشته زبان فرانسهبرای فارغهای شغلی موقعیت

شت   فارغ صی ن ر سه در   ۀالتح س تمترعمی میادبیات و گرایش دو زبان فران ایر وانند همانند 

به استخدام ادارات و  ،های علوم انسانیرشتهدارندگان مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

 به ویژه: های دولتی و غیر دولتی در آیند.سازمان
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 وزارت امور خارعه -9

 قوه قضا یه -4

 هادارالترعمه -3

 عمهوری اس می یمایصداوس -2

 خبرگزاری عمهوری اس می -5

 ها و عرایدروزنامه -6

 وپرورشآموزش -5

 توریسم و صنعتمراکز عهانگردی  ،های مسافرتیآژانس -۳

 وزارت ارشاد اس می -9

 های خارعی )نظیر کانون زبان ایران(مرسسات و مراکز آموزش زبان -90

 . های شخصی نظیر ترعمه و نشر کتاب، هم اری با انتشارات و ...فعالیّت -99

 . روش تحقیق3

 کنندگان. شرکت9،3

ستفاده از روش  در این پژوهش که  گروه افراد  5صورت گرفت، از   گیری هدفمندنمونهبا ا

 استفاده شد:

زن  6)فردوسی مشهد    آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان فرانسه از دانشگاه      دانش 95الف. 

 (؛35تا  43مرد در باز  سنی  9و 

زن و  95دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد )           45ب. 

 (؛20تا  42باز  سنی مرد در  90

مرد استادیار و   4مرد دانشیار،   9استاد گروه زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد )      5آ.  

 زن استادیار(؛ 4

 مرد استاد تمام( 9استاد گروه زبان انگلیسی ) 9چ. 
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 مرد(. 5زن و  ۳دانشجوی کارشناسی زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد ) 92ه. 

ستفاده   سید و نتیجۀ عدید دیگری    دلیل ا شباا ر از این تعداد افراد این بود که نتایج به حد ا

 به دست نیامد.

پرستتش  6ای که متشتت ل از ابتدا از شتتش نفر از افراد مذکور خواستتته شتتد تا در مصتتاحبه

سخ      شرکت نمایند و پا شده توسط محققین بود،  سراالت مطرح  طراحی  های آنان به هر یک از 

ستگا      سط د سپس، با          شده، تو شد.  سپس بر روی کاغذ پیاده  صوت ثبت گردیده و  ضبط  ه 

شجویان این زبان،   شنامه     52انتخاب نمونۀ آماری از دان س سراالت پر سخ   ساختمند ای نفر به  پا

 دادند تا بررسی وضعیت فعلی این رشته میسر گردد.
 

 هاآوری و تحلیل داده. شیوه جمع2،3

سرا  تشریحی تهیه گردید. این پرسشنامه       6شامل  ای عهت انجام این پژوهش، پرسشنامه  

ست    سنجی از د سش    تنها به عهت نظر شته بود. این پر شجویان این ر  ها عبارتاندرکاران و دان

 بودند از:

 با و رانیا چون زبانیفارس  کشور  کی در فرانسه  زبانۀ رشت  وعود ضرورت  شما  نظر به -9

 ست؟یچ باشد،ینم یالمللنیب زبان نیا گرید کهینا به توعه

 ؟دیکنیمی ابیارز چگونه را فرانسه زبانی لیتحصۀ رشتی برا موعودی درس مواد  -4

 و سیتدر زیآمتیموفق طوربه رشته  نیا که است  الزم شرایط و ام اناتی  چه شما  نظر از -3

 شود؟ گرفته کار به

 د؟یدانیم چه را رانیا کشور در فرانسه زبانۀ رشتی رو شیپ مش  ت -2

 ست؟یچ مش  ت نیا نمودن برطرفی برا شمای شنهادیپی راه ارها -5

شته  نیا آموختگاندانشی شغل   ندیآ -6  نیا ردی مش  ت  چه د؟یکنیمی ابیارز چگونه را ر

 ست؟یچ نهیزم نیا دریی زااشتغا ی برا شمای شنهادیپی راه ارها دارد؟ وعود نهیزم

ساتید در دفتر هر یک از آن    صاحبه از ا صاحبه از  م شجویان و دانش ها و م آموختگان در دان

انجام گرفت،  یررستتمیغ صتتورتبهها که اتاد پژوهشتتی محققان انجام گرفت. زمان مصتتاحبه
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آموختگان و  ماه به طو  انجامید. از استتتتادان، دانش 3دقیقه و ظرف مدت  40متوستتتط  طوربه

ت از سراال دانشجویان خواسته شد، نظر کارشناسی و تخصصی خویش را در رابطه با هر یک         

کنندگان در آوری اط عات از شتترکتپس از عم  طرح شتتده توستتط محققین اظهار نمایند. 

شنامه      س سی پر صاحبه و برر شده پرداختند و ها، محققان به تحلیل کیفی اط عات عم م  آوری 

ستادان، دانشجویان و دانش   ارا ه  بندیعم  صورت بهآموختگان این رشتۀ تحصیلی را   نظرات ا

 نمودند.
 

 . الگوی تحلیل3،3

 یتحقیقاتی عدید ۀروش و نظری (Causal Layered Analysis) «هاای علتتحلیل الیه»

ی ها ستتتازی دیدگاه  ا  ترکیب و ی پارچه   ب یک نظریه به دن    عنوانبه استتتت که   پژوهیآینده در 

عنای به م ،یک روش عنوانبه کاربرد آن   انتقادی و یادگیری حین عمل استتتت.    تعبیری، تجربی،

بدیل  هایستتاز برای خلق آیندهبه معنای خلق فضتتاهای متحو  ،بل ه ؛بینی آینده نیستتتپیش

 .است

سهیل عنایت   ای علتروش تحلیل الیه ستین بار   در ( .Inayatullah, S) اهللها را برای نخ

ساختارگرایی  تحلیل الیه»ای با عنوان می دی، در مقاله 999۳سا     « شرو ۀمثاببهای علَی: فرا

(Causal Layered Analysis: Poststructuralism as method) فیوچرز مطرح  ۀدر مجل

یت      نا له، ع قا ند       کرد. در این م مان های فراستتتاختارگرایی افرادی   میشتتتل فوکواهلل از روی رد

(Michel Foucault   ( و مای ل شتتتپیرو )Michael Shapiro     در شتتتناستتتایی و تحلیل )

اهلل در عنایت جیتدربهاما ؛ (۳95 -۳49 :999۳اهلل، دهنده به آینده تأثیر گرفته بود )عنایتشتتت ل

فت        ویرایش یا یۀ خود، ره عدی نظر فت        های ب کار گر به  های تجربی و تفستتتیری را نیز 

 (.952 :9390مقدم، )حسینی

پژوهی ها، زمانی که در خصتتوص موضتتوعی قصتتد آینده ای علتمطابق روش تحلیل الیه

مورد توعه قرار  9دهند  آینده را مطابق ش ل های عینی و ذهنی تش ل داریم، باید طیفی از الیه

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Inayatullah%2C+S
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 توانشتتتناختی به شتتترح زیر می   ها را به کمک یک چارچوب معرفت      از این الیه  هرکدام داد. 

 (.99-95 :4002اهلل، شناخت )عنایت

 
 هاای علتسطوح چهارگانۀ تحلیل در مدل تحلیل الیه -9شکل 

 :از اندعبارت هاالیه این

سئله عینی )  .9  تحلیل روش در تحلیل ستتط  نخستتتین لیتانی الیۀ :(Litanyالیۀ لیتانی یا م

 شود.می بررسی و مطالعه نظر مورد موضوا سط ، الیۀ ظاهری این در هاست کهعلت ایالیه

 گفته  هایی نظام  مجموعه  علّی به  های نظام  :( Systematic causesعلّی ) های نظام  الیۀ  .2

 از و دارند عیگستر  وسی   هانظام این. باشند  مسئله  مسبّب ایجاد  توانندمی بالفعل یا بالقوه شود که می

در بر  را ارتباطی و مدیریتی قانونی،های نظام تا فرهنگی و اعتماعی ستتیاستتی، اقتصتتادی، هاینظام

 الیۀ  یعنی ،دوم وارد الیۀ  ستتترعت به  او ، الیۀ  از عبور ها با  علت  ایالیه  تحلیل  روش. گیرند می

شه  واکاوی به شود و می های علّینظام سئلۀ ری پردازد. این مرحله می هاالیه این در نظر مورد های م

 الیۀ قبل است.نمایانگر شاهدی بر مدعای ارا ه شده در 

 هایریشتته الیه به عستتتجوی : این(Discourse/Worldviewبینی )جهان -الیۀ گفتمان .3

 چه که پرستتدمی مثا عنوانبه و پردازدمی مستتلط موعود و هایبینیعهان و هاگفتمان مستتئله در

سئوالن  میان در هایینگرش یا هاگفتمان سی    سبب  مردم، و م ش ل مورد برر ر شوند؟ د می ایجاد م

ک بینی به یک مفهوم واحد با ی، عهاندیگرعبارتبه؛ گردنداین الیه عقاید بنیادین افراد آشتتت ار می   
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های متفاوتی را حلهای متفاوت، راهحل مشتتخا اشتتاره ندارد، بل ه در این الیه افراد با دیدگاهراه

 دهند.برای مش  ت ارا ه می

ستعاره )  -الیۀ اسطوره  .4  با کسی  کمتر متعارف طوربهعامعه  یک در :( Myth/Metaphorا

سطوره  ستعاره  و( الگوها ها،آ ها )ایدها ضوعات  از های ذهنیتمثیل) هاا  .دارد سروکار ( مختلف مو

ترین و الیه که عمیق این در. استتت خاص اندیشتتمندان هنرمندان و عمل حوز  در معموالً کار این

ست، به   خ قانه سط  کار ا ستعاره دنبا  ترین  ستیم.   های پنهان درا سط   ، در ادیگربیانبهمتن ه ین 

شتتود اعتبار این گردد و ستتعی میتوعه ما به استتتعارات مورد استتتفاده دربار  آینده معطوف می 

ستعاره  شنایی  طریق ها مورد کن اش و ارزیابی قرار گیرد. ازا ستعاره  با آ  که هاییالمثلضرب  و هاا

برد  پی مستتا ل هایریشتته و هاآن تف ر طرز به توانمی کنند،می استتتفاده خاص زمینۀ یک در افراد

 (.4090و  4006(،  .Pham Thi, H. T) یتا)فام 

 هاای علتتحلیل الیه افزودهارزش

 .سناریوها و پرباری گسترش دامنه  -9

ندن نظرات و                 -4 جا به گن تًا منجر  های گاه آموزشتتتی ن کار لب  قا کاربرد در  در صتتتورت 

 .شودها و ع  ق متفاوت میکنندگان با تخصامشارکتهای دیدگاه

سترده    -3 سیار گ های متنوا و مختلف مانند ها و تخصا مندیتری از افراد با ع قهدامنۀ ب

 .شوند پژوهیآیندهتوانند درگیر پروژ  می نویسندگان، شاعران و هنرمندان

 .کندیبندی مکنندگان را الیههای موافق و مخالف مشارکتگیریموض  -2

سطحی و  وکانون و نگرش بحث و گفت ییعابجا -5 سمت تأمل  ییروبناگو از حالت   به 

 .یربناییزتر و عمیق

 ای برای اقدامات گذارسازی دامنهفراهم -6

 .های مختلف تحلیل استوارندهای سیاستی که بر پایه الیهپیشنهاد و توصیه اقدام -5

فه عمودی در تحلیل اعتماعی یعنی از      -۳ به   مدرن پستتتت گراییینستتتبطرح مجدد مرل

  اخ قیات عهانی.
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 بحث و بررسی. 4

 های پیشها ستعی بر آن دارد که آستیب  ای علتاین مطالعه با استتفاده از روش تحلیل الیه 

ل ستتا روی رشتتتۀ تحصتتیلی زبان فرانستته را مورد تحلیل و بررستتی قرار دهد. به این منظور م

شته را در الگوی چهارگانۀ تحلیل الیه  سی هر  ها قرار میای علتمربوط به این ر دهیم و به برر

 پردازیم.مجزا می طوربهالیه 
 

 مسئله عینی .9،4

های مطرح شتتده توستتط استتاتید، در این بخش به تف یک، به بررستتی مشتت  ت و چالش

 پردازیم.آموختگان و دانشجویان این رشتۀ تحصیلی میدانش
 

 . ورود ناخواسته یا بدون برنامه برخی از دانشجویان به این رشتۀ تحصیلی9،9،4

دانیم، پس از عنگ عهانی دوم و تغییرات سیاسی در تمام دنیا، زبان انگلیسی طور که میهمان

عایگزین زبان فرانسه در ایران شد. از آن زمان تاکنون، زبان فرانسه حضور خود را  اندكاندك

بعد از زبان انگلیسی در آموزش دور  متوسطه و عالی حفظ کرده است. گرچه امروزه تعداد 

وند، شهای سراسر کشور میدانشجویانی که ساالنه برای تحصیل در این رشته، راهی دانشگاه

توان این واقعیت را کتمان نمود که این زبان در کشور ما، نسبت است، ولی نمینسبتاً قابل توعه 

ته برتری گیرد. البسیر نزولی داشته است و در رد  دوم اهمیت قرار می یجتدربهبه زبان انگلیسی 

بان این زبان، ز کهازآنجاییآموز، خاص کشور ما نیست، بل ه زبان انگلیسی از نظر علب زبان

 بنابراین، طبیعی؛ زندها حرف او  را می، در همۀ دنیا در رقابت با سایر زباناستالمللی بین

های زبان خارعی را دارند، خواهد بود که اغلب دانشجویانی که تمایل به ادامۀ تحصیل در رشته

ای هشدگان در سایر رشتهدهند و قبو معموالً زبان انگلیسی را برای خود در اولویت قرار می

یای قبولی در رشتۀ زبان انگلیسی را شوند که در سر رؤزبان خارعی بیشتر شامل کسانی می

، باالعبار های این زبانتر بودن رتبۀ کن ور برای قبولی در رشتهپروراندند، اما به دلیل پایینمی

اند. داده اهها در دانشگاهبرای فرار از قرارگیری در پشت مرزهای کن ور، تن به انتخاب سایر زبان

 عزهبهای خارعی البته الزم به تأکید است که این مسئله در ارتباط با تمامی دانشجویان زبان
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 خورد که انتخاب یک زبان خارعیکند و مواردی نیز به چشم میزبان انگلیسی، مصداد پیدا نمی

ی از پوشچشم ، باوعوداینبامشغولی افراد بوده است. رشتۀ دانشگاهی، تنها د  عنوانبهخاص 

ان زب عزبههای خارعی سایر زبان کهازآنجاییگونه خ صه کرد که توان اینموارد استثناء می

ر ها برخورداباشند، از اهمیت کمتری در عامعه و دانشگاهانگلیسی، زبان او  مطرح در عهان نمی

الزم  وعودنیباا. است ها نیز نسبت به زبان انگلیسی کمترتب  آن، تعداد داوطلبان آنبوده و به 

نگلیسی، المللی ازبان بین عزبههای خارعی به ذکر است که زبان فرانسه در مقایسه با سایر زبان

 در موقعیت بهتر و باالتری قرار دارد.
 

 . ناآشنایی دانشجویان زبان فرانسه با این زبان قبل از ورود به دانشگاه 2،9،4

سی        دانیم، آموزش طور که میهمان شنا سه در ایران، از مقط  کار شتۀ زبان فران شگاهی ر دان

تر دانشتتگاهی همچون دبیرستتتان یا تر در مقاط  پایینآن ه دانشتتجویان پیششتتود؛ بیآغاز می

ای عانبی در حاشیۀ سایر دروس(، با مبانی برنامه عنوانبهمستقل و چه  صورتبهراهنمایی )چه 

نند.  ککرده باشتتند، به این رشتتتۀ تحصتتیلی راه پیدا می  و اصتتو  پایۀ این زبان آشتتنایی پیدا  

، تا قبل از ورود به دانشتتگاه، هیب بستتتری برای آشتتنایی با مباحث و مبانی اولیۀ این دیگربیانبه

بنابراین، متقاضیان این زبان، به علت فقدان دروس ؛ زبان در مدارس کشور ما فراهم نشده است  

شی پایین های آممرتبط با این زبان در دوره شناخت الزم    وز شتن  تر، ناچار خواهند بود بدون دا

را از صفر شروا نمایند. این در حالی است     زیچهمهو کافی از این زبان، وارد این رشته شده و   

ستان، بل ه از         شگاه و حتی دبیر سی در ایران، نه از مقط  دان شگاهی زبان انگلی که آموزش دان

شتتود و طبعاً دانشتتجویان  دبستتتانی آغاز میمقط  راهنمایی و اخیراً از مقاط  دبستتتان و پیش

 کنند. تری شروا مییادگیری زبان انگلیسی را از سنین پایین

شته   ، در ایران تمامی فارغدیگربیانبه صی ن از ر ضی و فیزیک، علوم تجربی و التح  های ریا

ند پس تواناخا رشتۀ علوم انسانی در مقط  دبیرستان، بدون داشتن هیب محدودتی می      طوربه

شتن هیب دانش پیش  سه، در کن ور اختص  زمینهاز اتمام این دوره و بدون دا صی  اای از زبان فران

، ردیگعبارتبه؛ زبان انگلیستتی برای ادامۀ تحصتتیل در این رشتتتۀ دانشتتگاهی شتترکت نمایند  



 93 ...                              «رانسهزبان ف» ۀرشت یپژوهندهیآ سا  دوم                                             

 

وعود حق انتخاب زبان در کن ور ستتراستتری، به دلیل عدم آشتتنایی با زبان فرانستته،   رغمیعل

میزان برخورداری از دانش زبان انگلیسی در   بر اساس متقاضیان زبان انگلیسی را انتخاب کرده،   

سنجش قرار می    کن ور ت صی زبان مورد ارزیابی و  ص گیرند و این در واق ، بیانگر نوعی عدم  خ

ان این رشته شدگبنابراین، اغلب پذیرفته؛ باشدتطابق میان مواد امتحانی و نتیجۀ حاصل از آن می

  آشنایی چندانی با زبان فرانسه ندارند و تسلط آنان معموالً بر    هستند که در ایران، از بین افرادی 

ست که       شرایطی ا ست و این در  سی ا سه در    چند اگرروی زبان انگلی واحد درسی از زبان فران

شین   شته می    اختیاری یا اعباری ارا ه می صورت بهمقاط  پی شاید این ر ست عای شد،  گاه و توان

سی زبان           شرایط مطلوب  شنا شجویان کار شد. در واق ، دان شته با شگاهی دا تری در مقاط  دان

سه در ای  صفر        فران سط   سطوح مبانی و تقریباً از  سه را از  ستند یادگیری زبان فران ران ناچار ه

 اند.، هیب دور  آموزشی مبتنی بر زبان فرانسه را طی ن ردهنیازاشیپآغاز نمایند، زیرا 

زاد در آ صورت بهشدگان این رشته از قبل   البته این احتما  نیز وعود دارد که برخی از قبو 

سئله             شند که این م شده با شنا  سط با این زبان آ سات، در حد ابتدایی یا متو س خود،  ۀنوببهمر

شود که دانشجویان در مقط  کارشناسی     نماید، زیرا سبب می تر و دشوارتر می شرایط را پیچیده 

شند و ماحصل آن این خواهد بود که امر آموزش زبان فران    با ی دیگر همگن و هم ه س سط  نبا

 در دانشگاه با آهنگ و روندی ی سان پیش نرود.
 

 .  ریزش دانشجویان در مقطع کارشناسی 3.9.4

های اخیر و نیز افزایش تعداد دانشتتگاههای با توعه به منفی شتتدن رشتتد عمعیت در ستتا 

ه وضعیت  ، با توعه بدیگربیانبهکشور، به تب  آن، تعداد دانشجویان نیز کاهش پیدا کرده است.    

ها مواعه با صتتندلی خالی در دانشتتگاه شتتدتبههای آینده در ستتا  ی، بعید نخواهد بود کهفعل

وعود  های دانشگاهی در ارتباط با زبان فرانسه، بل ه برای تمامی رشته   تنهانهشویم. این بحران  

های اخیر با روند کاهشی مواعه آموزی ایران در سا معیت دانشدانیم، عطور که میدارد. همان

 محسوسی طوربهاخیر   که تعداد داوطلبان کن ور در سه دور هشده است و همین امر باعث شد

و  هارشد و دکتری رسید   کارشناسی   هایاین بار به دوره ،اما در مقابل صف کن ور  ؛کاهش یابد

 .مواعه هستیم هاها با تراکم عمعیت متقاضیان ورود به دانشگاهدر آن بخش
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ساس به گزارش خبرنگار مهر،  سنجش      ،اع م دکتر حسین توکلی  بر ا سازمان  شاور عالی  م

برای کن ور نفر   344هزار و  39میلیون و  9تعداد  ،93در آزمون سراسری سا   ،آموزش کشور

هزار و   54تعداد  ،94کنندگان نستتبت به ستتا   نامآمار ثبت ،دکتر توکلی ۀبه گفتکردند. نام ثبت

نفر، نسبت به سا      954هزار و  32، تعداد 99متر شده بود. این تعداد نسبت به سا     نفر ک 429

 .نفر کمتر است  299 هزار و  455، تعداد ۳9نفر و نسبت به سا    65۳هزار و  909، تعداد 90

آموزان دختر و آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، مجموا دانش     بر اساس 

 سا  ورودی ینوعبه و اندکردهمی تحصیل ۳5 – ۳۳متوسطه در سا  تحصیلی   پسر که در دور

بوده است. در همین  آموزدانش 9۳0هزار و  590میلیون و  3شدند، می محسوب هادانشگاه  ۳9

اند. به همین  بوده  ۳9متقاضتتی کن ور ستتراستتری   ۳93هزار و  4۳6و  ونیلیمکیتعداد  ،ستتا 

سا  تحصیلی    ،ترتیب  تحصیل  آموزدانش 659 و هزار 459 و میلیون 3 تعداد نیز، ۳۳ – ۳9در 

سا  قبل از آن  کرمی سبت به  شان می   300حدود  ،دند که ن سا    .دهدهزار نفر کاهش ن در این 

 .یابدنفر کاهش می 9۳0هزار و  934و  ونیلیمکیتعداد متقاضیان کن ور سراسری به  نیز،

شی که وعود دارد   صیلی    میبا توعه به آمار کاه سا  تح  3 تعداد نیز  ۳9 – 90بینیم که در 

تعداد متقاضتتیان  ،کردند و در این ستتا  همآموز تحصتتیل میدانش ۳25 و هزار 3۳ و میلیون

 .نفر است 452هزار و  66و  ونیلیمکیکن ور سراسری 

عداد  نیز، 90 – 99در ستتتا  تحصتتتیلی   به  دانش ت   34۳ و هزار 955 و میلیون 4آموزان 

هزار و  ۳3میلیون و  9تعداد متقاضتتیان کن ور ستتراستتری نیز به   ،ترتیب همین به و موزآدانش

یل  به  ،99 – 94که در ستتتا  تحصتتتیلی    وعودنیباا یابد و   نفر کاهش می  559  نظام  تغییر دل

 ،رسدنفر می 36هزار و  45۳میلیون و  3آموزان در یک تغییر قابل توعه به آموزشی تعداد دانش

 یونمیلیکهمچنان با روند کاهشی در میان متقاضیان کن ور مواعهیم که تعداد    ،اما در این سا  

 .نفر متقاضی کن ور شدند  344هزار و  39و 

که ی ی از عوامل کاهش تعداد متقاضیان کن ور سراسری     یادآور آن است این روند کاهشی  

متقاضیان کن ور را    است که عمد  مقط  متوسط در آموزان و آموزش عالی، کاهش تعداد دانش

 .دهندتش یل می
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وسی  در دانشگاه فرد « ادبیات زبان فرانسه »شدگان رشتۀ   دهد که تعداد پذیرفتهآمار نشان می 

نفر   45، با کاهش 92باشتتد، ولی در ستتا  دارای روند صتتعودی می 93تا  99مشتتهد، از ستتا  

سه با تع      ستیم که این تعداد در مقای شجو مواعه ه سا    داد پذیرفتهدان شت شدگان در  ه، های گذ

شمگیر می  شتۀ      چ شی در ارتباط با ر شد. این روند کاه سه »با شم  نیز به چ« مترعمی زبان فران

 مترعمی»توان شاهد این ریزش در مقط  کارشناسی ارشد رشتۀ       خورد. برخ ف انتظار، میمی

سه  شته ادبیات        البته نیز بود.« زبان فران شته، دلیل این کاهش در ر سئوالن این ر ساس نظر م بر ا

را  شانیا که با توعه به ام انات محدود، باشدیم، اضافه شدن رشته مترعمی 93فرانسه از سا  

ست؛     شجو نموده ا ضای تعداد کمتر دان صورت گرفته   نیلذا ا مجبور به ارا ه تقا کاهش عامدانه 

دهند  این روند کاهشتتتی در تمام مقاط  دقیق نشتتتان طوربه نمودارهای زیر هرحا بهاستتتت. 

 باشند.تحصیلی رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد می

شدگان رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک ای تعداد پذیرفتهنمودار میله -9نمودار 

 گرایش، مقطع و سال
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شدگان رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک ای تعداد پذیرفتهنمودار دایره -2نمودار 

 گرایش، مقطع و سال

 
 

 .  بحران شغلی4.9.4

سه، اولین زبان بین  کهازآنجایی شغلی دانش   المللی نمیزبان فران شد، آیند   ان این آموختگبا

د رآموختگان رشتۀ زبان انگلیسی،  همیشه مو   رشتۀ تحصیلی در ایران، خصوصاً نسبت به دانش     

ضوا، دانش   سرا   ست. این مو شتۀ تحصیلی     بوده ا شجویان را در زمینۀ انتخاب ر پژوهان و دان

شار قرار می  سب در        دهد. در واق ، به نظر میتحت ف شغلی منا شتن آیند   سد ناامیدی از دا ر

سیاری از            ست تا ب شده ا شته وعود دارد و دلیلی  شجویان این ر سه در میان دان شتۀ زبان فران ر

 ورزند.رغم میل باطنی خویش، امتناا از ورود به این رشته، حتی در مواردی علیافراد 

ه است  های تحصیلی شد  گیر اکثر رشته البته الزم به ذکر است که مش ل بحران شغلی دامن    

زه این باشد. شاید بتوان گفت که امرو  و تنها در ارتباط با رشتۀ تحصیلی زبان فرانسه مطرح نمی   

 باشند، بیشتر مطرح است. های محض که بصورت کاربردی نمیط با رشتهبحران در ارتبا
 

  . فقدان دورۀ دکتری تخصصی5.9.5

سوی            ی ی دیگر از چالش صاً از  صو سه خ صیلی زبان فران شتۀ تح های مطرح در ارتباط با ر

شجویان و دانش  صی ت ت میلی در       دان شته فاقد دور  تح ست که این ر شته این ا آموختگان این ر

15%

16%

20%11%

16%

11%

5%
3% 3% ادبیات فرانسه 1391

کارشناسی

ادبیات فرانسه 1392
کارشناسی

ادبیات فرانسه 1393
کارشناسی

ادبیات فرانسه 1394
کارشناسی

مترجمی فرانسه 1393
کارشناسی



 95 ...                              «رانسهزبان ف» ۀرشت یپژوهندهیآ سا  دوم                                             

 

شهد می     م سی م شگاه فردو شد. این فقدان طبیعتاً پیامدهایی را با خود به دنبا   قط  دکتری در دان با

ست که کمیت و کیفیت پژوهش   شت. ی ی از این پیامدها این ا شته ت خواهد دا ا های مرتبط با این ر

 ان حد زیادی نزو  پیدا خواهد کرد. پیامد دیگری که ناشتتی از این فقدان استتت، این استتت که ام

لمی ع هیأتعضو   عنوانبهآموختگان این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد     استخدام آکادمیک دانش 

رسد. بدیهی است که اگر این رشته در دور  دکتری توسعه تقریباً غیر مم ن به نظر می هادانشگاهدر 

طبیعی  طورهبپیدا کند و قادر به تربیت متخصتتصتتین این رشتتتۀ تحصتتیلی باشتتد، این ام ان برایش 

فراهم خواهد شد که نیروهای متخصا بیشتری را به سامانۀ زبان فرانسه وارد کند و بستر مناسب         

تر در این حوزه را فراهم آورد و در نتیجه به تدریج و در    های بیشتتتتر و عدی  برای انجام پژوهش 

طور که ه همانطو  زمان این رشتتته دارای غنای علمی بیشتتتری در این دانشتتگاه خواهد شتتد. البت 

شگاه       می سایر دان شبختانه در  شته خو شگاه تربیت  دانیم، مقط  دکتری این ر های ایران همچون دان

شتتتهید بهشتتتتی، دانشتتتگاه آزاد استتت می و ... وعود دارد و  دانشتتتگاه مدرس، دانشتتتگاه تهران،

 منظورهبنند تواآموختگان رشتۀ فرانسه در دور  کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد می        دانش

اما نگاهی مختصتتر به پیشتتینه و ؛ ها بهره گیرندادامۀ تحصتتیل و اخذ مدرك دکتری، از آن دانشتتگاه

علمی و ظرفیت این گروه در دانشتتگاه فردوستتی  هیأت گروه زبان فرانستته، توانایی اعضتتای قدمت

شان می   شرایط الزم برای راه  مشهد، به خوبی ن سیل و   اندازی این مقط دهد که این گروه دارای پتان

ۀ خود، در رتبهای همراستا با سایر دانشگاه   رود که این دانشگاه نیز هم باشد و انتظار می تحصیلی می 

 گروه زبان فرانسه اقدام به اخذ دانشجو در مقط  دکتری نماید.  
 

 علمی هیأت یاعضا ی. روند نسبتاً کند ارتقا4.9.4

استادیار زن،   2دانشیار مرد،   9عضو )  9مشهد دارای  گروه زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی    

ستادیار مرد و   9 ضا     مربی مرد( می  4ا ضعیت علمی اع شد. با نگاهی به و شاید   یبا این گروه 

رود که ستتترعت روند ظرفیت باالی موعود در این گروه، انتظار می بر استتتاسبتوان گفت که 

 علمی افزایش پیدا کند. هیأتارتقاء اعضاء 



 چهارم شماره                     ن فرانسه              هاي ادب و زباپژوهش                                                  08 

علمی  هیأت( در ارتباط با میزان تولیدات علمی اعضتتاء 93۳2ژوهش گنجی و آزاد )نتایج پ

دانشگاه فردوسی مشهد، حاکی از آن است که هر چه میزان مرتبۀ علمی افراد باالتر باشد، میزان 

 چشمگیری افزایش خواهد یافت. طوربهتولیدات علمی نیز 

 رتبۀ علمی بر اساسشگاه فردوسی مشهد دان علمی هیأت یمیزان تولیدات علمی اعضا -2جدول 

 رتبۀ

 علمی 

میانگین 

 امتیاز

مجموا 

 امتیازات

درصد مجموا 

 امتیازات

انحراف 

 استاندارد

تعداد 

 تولیدات

 ۳ 99 3/9 293 54 مربی آموزشیار

 55 65 3/90 3466 55 مربی

 905 999 5/20 945۳5 944 استادیار

 34 90۳ 9/49 6654 40۳ دانشیار

 95 495 5/46 ۳249 564 استاد

 495 932 900 39565 4/400 عم 
 

امتیاز و   564میانگین بیشتتتترین تولید متعلق به رتبۀ استتتتادی با         طوربه طبق این عدو ،  

بر این امتیاز تولید علمی بوده استتت.  54متعلق به رتبۀ مربی آموزشتتیاری با  ،کمترین نستتبت

ونی ، عامل فز ءی ی از شتتترایط ارتقا  عنوانبه احتماالً تأثیر تولید علمی    توان گفت،  استتتاس می

)گنجی و آزاد،  علمی با رتبۀ علمی استتتادی بوده استتت  هیأتتعداد تولیدات علمی اعضتتای 

هدف غایی هر رشتۀ تحصیلی برخورداری از تولیدات علمی بیشتر   کهازآنجاییبنابراین ؛ (93۳2

به افزایش تولیدات علمی و در  علمی هر گروه، منجر هیأتتر اعضتتاء باشتتد، ارتقاء ستتری می

 نهایت غنای رشتۀ تحصیلی خواهد شد.
 

 های سیستماتیک.  علت2،4

ستتتازد که در کنار قدمت و ها اشتتتاره شتتتد، آشتتت ار می مواردی که در بخش پیش به آن  

شهد، انتقادهای ناچیز و قابل رفعی بر        موفقیت سی م شگاه فردو سه در دان های گروه زبان فران
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اکنون به رف  این مشتتت  ت، هم منظوربهباشتتتد. رشتتتتۀ دانشتتتگاهی وارد می پی ر  فعلی این

  پردازیم.ها میها و ت ش در عهت رف  آنشناسایی علل و ریشۀ آن
 

 روابط لرزان ایران و فرانسه  .9.2.4

دانیم، روابط میان ایران و فرانستتته ی ی از عوامل کلیدی در آیند  رشتتتتۀ       طور که می همان 

 خارعی نیز یهازبانباشتتد و البته این امر در مورد دیگر در ایران می تحصتتیلی زبان فرانستته 

ست.     سط قرون از یطورکلبهایران صادد ا شته    یو سه رابطه دا بنا به دالیل  این روابط و با فران

 هایران و فرانس  روابط تجاری بین دو کشور کلی، طوربهه است.  بارها دچار خدشه شد   متفاوت،

سته برنامههای مربوط به پیش از آغاز تحریم شم  ای ایرانهای ه ها، اما با آغاز تحریم ،گیر بودچ

بنابراین، در شتترایط فعلی با توعه به روابط متزلز  ؛ شتتده استتت  ییهایرگیتاین روابط دچار 

سی          سیا شگری و تبادالت علمی، فرهنگی و  سه، طبیعی خواهد بود که میزان گرد ایران با فران

ود. ش تزلز   میان دو کشور دچار چالش شده و به تب  آن وضعیت رشتۀ فرانسه در ایران دچار      

این بحران تا زمانی که شتترایط فعلی بر روابط میان این دو کشتتور حاکم باشتتد، ادامه خواهد   

شت  شدن تحریم   ؛ دا شته  های موعود میان ها، یخبنابراین، این ام ان وعود دارد که پس از بردا

 ایران و فرانسه آب شده، شرایط فعلی رشتۀ زبان فرانسه در ایران بهبود پیدا کند. 
 

 برخی دالیل رشد متقاضیان در تحصیالت تکمیلی. 2.2.4

شد،  همان ساس طور که گفته  شرکت  بر ا و داوطلبان ورود به  کنندگانآمار موعود از میان 

ده ارشد و دکتری رسی   در مقاط   تحصی ت ت میلی قطۀ به نو موآ عمعیت تراکم  ها،دانشگاه 

های های شتتغلی برای حوزهکمبود فرصتتت وضتتعیت اشتتتغا  و. دلیل این امر را باید در استتت

لی التحصی ن در مقط  کارشناسی با بحران شغ    فارغ کهازآنجایی، دیگربیانبهدانست.   کارشناسی  

شرایط بهتری    ترعی  می شوند، اغلب روبرو می شاید  صیل کنند تا    دهند در مقاط  ت میلی تح

یلی در رشد متقاضیان تحصی ت ت م یزنعوامل دیگری  ع وه بر این، البتهبرایشان فراهم شود.  

سیاری از رشته  که از آن عمله می هستند دخیل  دن های دانشگاهی، نبو توان به کاربردی نبودن ب
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ستفاد عدم های تحقیقاتی قوی و پایه شجویان مقاط  صحی    ا سی در فعالیت    از دان شنا ای هکار

 .تحصیلی اشاره کرد ۀتر نبود شغل متناسب با رشتآموزشی و پژوهشی و از همه مهم
 

 . دالیل بحران شغلی3.2.4

رود از ی ی از علل این بحران را باید در این امر عستتتتجو نمود که نهادهایی که انتظار می        

آموختگان این رشته استفاده کنند، گاه نیروهای خود را از غیر این رشته    التحصی ن و دانش فارغ

ها، اغلب ارتباط چندانی بین نهادهای        ایر رشتتتته ، همچون ستتتدیگربیان به نمایند.   انتخاب می 

 خورد. کنند  آن به چشم نمیتولیدکنند  این دانش و مصرف

شته، هم چون دیگر     ست که این ر شغلی  خارعی، دارای زمینه یهازباناین در حالی ا های 

ست که دانش  سا از آن اط ا کافی ندارند آموختگان چهمتنوا و گوناگون ا ش ؛ ب سته  ابنابراین،  ی

رد. رسانی صورت گی  خواهد بود که با تدابیر مسئوالن و دلسوزان این رشته، در این زمینه اط ا   

 از: اندعبارتهای شغلی مرتبط با این رشته ، زمینهمثا عنوانبه

  لغات در رابطه با موضتتوعات تخصتتصتتی مختلف برای اهداف ویژه که  تدوین فرهنگ

 های مختلف کارآیی داشته باشد.و دانشجویان با رشتهبرای افراد دارای مشاغل گوناگون 

  وزارت اعرایی و قانون گزار به مترعمین این زبان همچون  یهادستتتتگاهنیاز روزافزون

، مجلس شتتورای قوه قضتتا یه، هاخانه وزارت یگردو  زارت ارشتتاد استت می ، وامور خارعه

، وپرورشآموزش، ها و عرایدروزنامه، هایخبرگزار ، عمهوری اس می  یمایصداوس  اس می،   

 و غیره. توریسم و صنعتمراکز عهانگردی  ،های مسافرتیآژانس

  های خارعی )نظیر کانون زبان ایران(مرسسات و مراکز آموزش زبانتدریس در 

 هادارالترعمه 
 

 علمی هیأت. دالیل لزوم ارتقا و بهسازی 4.2.4

ستند   امروزه عوام  مختلف با چالش های گوناگونی در فرآیند تحو  آموزش عالی روبرو ه

 هیأتو بهستتازی نقش آموزش عالی در هر عامعه نیازمند بهستتازی و توانمندستتازی اعضتتای 

سازی     ست. در واق ، به شگاهی در  ترین برنامهی ی از مهم عنوانبهعلمی  هیأتعلمی ا های دان
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به تحقیق در حوز  آموزش  مندانع قه نظران وهای اخیر مورد توعه بستتیاری از صتتاحب دهه

محور توسعه و کانون اصلی تربیت نیروی انسانی      عنوانبهعالی قرار گرفته است. آموزش عالی  

صا و آموزش  شه تواند با برخورداری از ایدهدیده میمتخ های نو، راه ارهای نوینی ها و اندی

ها و مرسسات آموزش عالی، طراح نشگاه، دارونیازاهای حیاتی عامعه تزریق کند. را در شریان

سی برنامه     سا صلی و چارچوب ا سوب می    ا شرفت عامعه مح شد و پی سی،    ریزی ر شوند )اقد

ضای  2 :93۳9 ساختار آموزش       هیأت(. از طرف دیگر، اع صلی  صر مهم و ا علمی از عمله عنا

ها تأثیر مستتتتقیمی بر عمل رد نظام آموزش عالی دارد.     عالی هستتتتند که افت کمّی و کیفی آن    

عایگاه و نقش آموزش عالی در توسعۀ اقتصادی، اعتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور        ازآنجاکه

های مختلف توستتط بخش کننده استتت و نیروی انستتانی متخصتتا و مورد نیاز بخش  تعیین

 ۀمثابهبعلمی  هیأتاعضای   ژهویبهشوند، تقویت و توسعۀ این بخش و   آموزش عالی تربیت می

ها و مراکز (. لذا دانشتتتگاه905 :9353شتتتود )قارون، روح و عان آموزش عالی محستتتوب می

علمی خود توعه خاصی مبذو  داشته و از    هیأتهای بهسازی  آموزش عالی ناگزیرند به برنامه

 (.96 :9390آن غفلت نورزند )قورچیان و هم اران، 

ضای    به چهار دلیل  یطورکلبه سازی اع ست. مهم علمی غیرقابل هیأتنیاز به به رین تان ار ا

دلیل این امر، کمک به ایشان عهت اقدام به تدریس، تحقیق و ارا ۀ خدمات )سه رسالت اصلی     

شجویان و ارتقای کیفیت آموزش دلیل دوم لزوم بهسازی      ست. دان ی علم هیأتآموزش عالی( ا

ست ی    محسوب می  سوم، عامعه ا ستری که مرسسات آموزش عالی در آن به     شوند. دلیل  عنی ب

مه می   یاز این بستتتتر را ارا ه می       حیات خود ادا خدمات مورد ن ند و  یل چهارم،      ده ند. دل مای ن

را  علمی هیأتهای ت نولوژی در عرصۀ آموزش و یادگیری است که بهسازی اعضای     پیشرفت 

 (.26 :9353از قارون، ؛ به نقل 9390کند )قورچیان و هم اران، الزامی می شیازپشیب
 

 بینی جهان -.  گفتمان3،4

ها، به ستتتاختار و   ای علت طور که قب ً به آن پرداخته شتتتد، این مرحله از تحلیل الیه      همان 

ردازد. پبخش به ساختار است، می  کننده و مشروعیت خود پشتیبانی  ۀنوببهبینی که عهان گفتمان/

تر اعتماعی، زبانی و فرهنگی ستاختارهای عمیق  وظیفۀ اصتلی پژوهشتگر در این مرحله، یافتن  
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ضیات عمیق          شخیا فر سط ، ت ستند. در این  ستقل از عامل ه ست که م شت  ا تر موعود در پ

موضتتوا و نیز ت ش در عهت باز تعریف مستتأله بستتیار مهم و حیاتی استتت. در این مرحله،  

رهنگی(  قتصادی، مذهبی، یا ف ا مث ًهای متفاوت )توانند ببینند که چگونه گفتمانپژوهشگران می 

ان خود را نش  "ساخت موضوا  "نقشی فراتر از علت یا واسطه برای موضوا دارند و بیشتر در     

نی در ضتتتم طوربه بریم چگونه  دهند. این ه ببینیم گفتمان مستتتلطی که برای فهم ب ار می      می

سأله وارد می  ساس شود.  تعریف چارچوب م سناریوهای بدیل  توان های متغیر میگفتمان بر ا

های نمایش ستتط  لیتانی و متغیرهای ب ار  بنابراین، در این ستتط  شتتالوده؛ مجزا را تدوین کرد

 .رندیگیمرفته برای فهم سط  لیتانی در معرض نقد و پرسش قرار 

شد،     ساس آنچه گفته  سه در  می یطورکلبهبر ا سا  آینده، دو   95توان برای آیند  زبان فران

 از: اندعبارتالمللی و ملی در نظر گرفت که بینسناریو در سطوح 

سه تنها می  گروه المللیدر سط  بین   -9 .2 شاهد چشم  های آموزشی زبان فران داز انتوانند 

صی نمی    شند و در واق  کار خا شتۀ خود انجام دهند.       با سازی ر شرفت و به توانند در عهت پی

سه و  دیگربیانبه شورهای  ، روابط ایران با اروپا، فران شده بین     5+9ک سته  تحت تأثیر قرارداد ب

هد بود. در واق  این تصتتتمیم   نان خوا به روی     آ باز شتتتدن درهای ایران  گیری بر روی میزان 

ساس،       سه تأثیرگذار خواهد بود. بر این ا کشورهای اروپایی و در نتیجه بر روی آیند  رشتۀ فران

سناریوهایی که می  شته ی ی از  ست که      توان برای آیند  این ر شید این ا صویر ک رزهای م به ت

کشور به روی سایر کشورها، خصوصاً کشورهای فرانسه زبان، باز شود و تحت تأثیر آن، ام ان    

ستاد و دانشجو بین دانشگاه     ازپیششیبهای معتبر فرانسوی  های داخل کشور و دانشگاه  تباد  ا

 تفاوت شود. آمده و در نهایت، به طب  آن، آیند  رشتۀ فرانسه م به وعود

سط  ملی  -4 شته     طور که می، هماندر  ست که ر سمتی ا شور به  ی هایدانیم، حرکت کلی ک

ای ته، اگر رشتتدیگربیانبهدر رأس قرار گیرند که کاربردی بوده و در نتیجۀ آن درآمدزایی کنند. 

سد به دولت      شد، خود مردم آن را حذف خواهند کرد، چه ر شته با در  ها.ام ان درآمدزایی ندا

وند، شها استقبا  نمیهایی که از آنتوان گفت، وزارت علوم متوعه شده است که رشتهواق  می

شجویان  دهۀ هفتاد در حا    شوند. همان اتوماتیک حذف می طوربه شد، تعداد دان طور که گفته 
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توان گفت تقریباً دیگر دانشجویی در مقط  کارشناسی وعود نخواهد کاهش است و در واق  می

شت. به بیان دقیق  ضیان برای ورود   60در دهۀ  مثا عنوانبهتوان گفت،  اگر تر میدا ، تعداد متقا

بنابراین، به احتما  ؛ نفر کاهش یافته است 20نفر بود، هم اکنون این تعداد به  900ها به دانشگاه

پس ستتا  آینده در ستتط  کشتتور با ریزش دانشتتجو روبرو خواهیم بود.    95در  نیقیبهبیقر

شته  سرالی که هم اکنون       ناخودآگاه همۀ ر ستند.  شجو مواعه ه شگاهی با خطر نبود دان های دان

توانند به حیات خود ادامه دهند؟ ها میشود این است که در چنین شرایطی کدام رشتهمطرح می

هایی ام ان بقاء وعود خواهد داشتتت که به پو  و توان گفت که تنها برای رشتتتهدر پاستتخ می

هایی وعود دارد که با  یعنی در این شتترایط، تنها ام ان بقاء برای رشتتته؛ شتتوندمنجر می ثروت

شگاه     سوم دان سل  ستند   ن ست، هماهنگ ه شته بنابراین می؛ ها که درآمدزایی ا ای هتوان گفت، ر

شگاهی هم  سه     دان ستند. در ارتباط با زبان فران شجو و درآمدزایی روبرو ه اکنون با دو بحران دان

شور کانادا، دو در خود    ان گفت که این زبان در دو زمینه دارای کاربرد میتومی شد، یک در ک با

سه.     شور فران صد       دیگربیانبهک ستند ق سه و یادگیری آن ه سانی که به دنبا  زبان فران ، اغلب ک

باز  قدرآنزیرا درهای فرانستته برای ورود دیگران به داخل کشتتور  ؛ مهاعرت به کانادا را دارند

بنابراین، اغلب فرانسه آموزان ترعی  ؛ باشد که ام ان مهاعرت برای افراد وعود داشته باشدنمی

دهند که به کانادا بروند. در واق ، عامل اصتتتلی ایجاد عذابیت برای یادگیری زبان فرانستتته می

 باشد. مهاعرت به کشورکانادا می

تۀ اخا رش  طوربههای دانشگاهی و  ع وه بر این، مش ل دیگری که در ارتباط با کل رشته  

شتتود، افو  دانشتتجو در مقط  باشتتد، مطرح میزبان فرانستته، که موضتتوا پژوهش حاضتتر می

کند، تعداد دانشتتجویان کارشتتناستتی استتت. وقتی دانشتتجو در مقط  کارشتتناستتی افو  پیدا می

سی کم می   شنا شد اهمی           کار سی ار شنا شد، مقط  کار سی کم  شنا شجوی کار  تشود و وقتی دان

ست که بتواند در مقاط         سه این ا شتۀ زبان فران شتری پیدا خواهد کرد و در واق ، رمز بقاء ر بی

شیاری و            ساتید به مرتبۀ دان شجو بپروراند که الزمۀ آن، ارتقاء ا شد و دکتری دان سی ار شنا کار

توان یم، در ارتباط با رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد      دیگربیانبهباشد.  استادی می 

ست     گفت که با کم سانس،  مم ن ا شدن مقط  لی سا  آینده   95همچنان تا  سانس یلفودرنگ 
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سان دهۀ      شنا شد، زیرا کار شد     و پایین 60عوابگو با سی ار شنا تر از آن، به دنبا  اخذ مدرك کار

شته          ساتید این ر ست که ا شروط به آن ا سئله م ستند؛ که این م اط  تدریس در این مق منظوربهه

قاء خود را افزایش بخشتتتند     بت ند ستتترعت ارت باید گفت که دستتتت      ؛ وان نابراین  ندرکاران،   ب ا

اخا رشتتتۀ فرانستته که  طوربههای تحصتتیلی و آموختگان و دانشتتجویان تمامی رشتتتهدانش

ضر به دنبا    شد، باید بتوانند از طریق کاربردی و میان آن می پژوهیآیندهپژوهش حا ای شته ربا

 ای خود بازار کار ایجاد نمایند. کردن رشتۀ خود، بر

 انداز آیند  زبان فرانسه عبارت است از:خ صه چشم طوربهپس 

المللی: باز شتتتدن درهای ایران و فرانستتته بر روی ی دیگر و برقراری در ستتتط  بین -9

 ارتباطات فرهنگی، اعتماعی و سیاسی میان ایران و کشورهای فرانسه زبان

 عذب منظوربهها علمی توسط دانشگاه   هیأتدر سط  ملی: بهسازی و توانمندسازی     -4

دانشجو در مقاط  کارشناسی ارشد و دکتری؛ کاربردی کردن رشتۀ زبان فرانسه از طریق گرایش 

 ای و در نتیجه ام ان ایجاد درآمد و سرمایه از طریق این رشتهرشتهبه سمت مطالعات میان
 

 ارهاستع-.  اسطوره4،4

یه     یل ال له از تحل لت این مرح مان   ای ع که  ها، ه یل      نیازاشیپطور  به تحل فت،  ذکر آن ر

سطوره  ستعاره ا ستان       ها مربوط میها و ا ش ل از دا سط  مت های عمیق، ها و روایتشود. این 

 . در این سط ، است  نما، ابعاد ناخودآگاه و اغلب انگیزشی مسأله یا تناقض  الگوهاکهنمجموعۀ 

سی   یک تج سا شی دربار  عهان  –ربۀ اح تر شود. زبان به کار رفته کم بینی مدنظر فراهم میانگیز

ست و در عوض می    شخا ا صری را به مخاطب القاء کند. در اینجا تمرکز    م صاویر ب خواهد ت

کنند. در چنین  خوانند و ف ر می که می  ییمغزها کنند و نه   بر قلوبی استتتت که احستتتاس می  

شه   رد، دا ییهاتیمحدودگری خود گیرند، البته پرسش پرسش قرار می ها در معرض سطحی ری

 ای شود. اسطوره مث ًهای دیگر درك و فهم گری باید وارد چارچوبچارچوب پرسش چراکه

شته  شگاهی و  در ارتباط با کل ر سه می    طوربههای دان شتۀ زبان فران ه توان گفت کاخا ر

را از  گلیمشان آموختگان و دانشجویان زبان فرانسه باید خودشان    اندرکاران، اساتید، دانش دست 
و در عامعۀ رو به ف ر خود و آیند  رشتۀ خود باشند و با توعه به بحران پیش آب بیرون ب شند
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ت ش نمایند تا بتوانند در میدان رقابت با ستتایر  شیازپشیبدانشتتگاهی، برای بقاء رشتتتۀ خود 

شته  شند تا برای خود     ر سربلند بیرون آیند. در واق  آنان باید قادر با شته پیروز و  ها همچون گذ

شند که      شته با شتر توعه دا شه به یک  در دنیا همیبازار کار ایجاد نمایند. آنان باید به این ن ته بی
شنه نمی  صورت ادامه دهد، ام ان ادامۀ حیا      چرخدپا شته به همین  شد که این ر ت و اگر بنا با

برای آن و در نتیجه سردمداران این رشته به خطر خواهد افتاد. درست است که برطرف نمودن     

هایی را با خود به همراه خواهد داشتتت، اما این مستتئله را باید در نظر  این مشتت  ت ستتختی 

شینیان ما،     شت که به عقید  پی سد     دا سامان نر شود کار به  شان ن  فت که. در نهایت باید گتا پری

                      /کج  معمار نهد گر او  خشتتت» المثلضتترب که باشتتیم خوبی آموزشتتی استتت معمارانبهتر 

 شامل حا  ما نشود.« کج دیوار رودمی ثریا تا
 

 گیری نتیجه .5

سه    تا شدیم  آن بر شپژوه این در  و کرده شناسایی   را مش  ت موعود در رشتۀ زبان فران

، از الگوی تحلیل  ارتباط در این  .برداریم  عهت برطرف نمودن این مشتتت  ت  مرثر در گامی 

دارد، استفاده کردیم. این الگو از چهار  پژوهیآیندهها که کاربرد زیادی در مطالعات ای علتالیه

پردازد و تحلیل دقیق و عمیقی از موضتتتوعات مختلف ارا ه    منظر به بررستتتی مشتتت  ت می 

نگری و ترغیب افراد به ارا ۀ سناریوهای مختلف پژوهان ترویج تف ر آیندهدهد. به باور آیندهمی

تواند راهگشای مش  ت مختلف باشد. بدین منظور برای غلبه بر مش  ت و موان  موعود     می

 توان راه ارهای زیر را ارا ه داد:در خصوص رشتۀ فرانسه می

شتۀ زبان و  برای دانش بازار کار. ایجاد 9 ست    آموختگان ر سط د سه تو کاران اندرادبیات فران

 ؛این رشته

یان         4 ماعی م طات فرهنگی و اعت با عام ت عهانی و از بین بردن ضتتتعف ارت . برقراری ت

 ؛کشورهای فرانسه و ایران

 ؛هاعلمی توسط دانشگاه هیأت. بهسازی و توانمندسازی 3
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سترش گروه  .5 شی در گروه  توعه به امر پژوهش از طریق ایجاد و گ  منظوربههای پژوه

 منظورهبها و مناب  علمی مورد نیاز دانشتتجویان نیازستتنجی و نیز تهیه و تدوین یا ترعمۀ کتاب

  ؛هاسط  علمی این رشته در دانشگاه یارتقا

شگاه     .6 شگاهی بین دان شرایط ارتباط دان شگاه   فراهم آوردن  شور و دان های های داخل ک

  ؛استاد و دانشجوهای تباد  معتبر فرانسوی از طریق گسترش برنامه

 ؛زبان فرانسه فراگیران میان در نشاط و انگیزش پویایی، . افزایش6

 .هامقاط  دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه واردکردن. 5
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