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چکیده
پژوهش حاضر در صدد آینده پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» براساس الگوی تحلیل الیهای علتتهتا
برآمده است .در این مقاله ،وضعیت رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد متورد ستن ش
قرار گرفت .به منظور دستیابی به این هدف و ان ام این مطالعۀ کیفی ،ابتتدا بتا شتش تتن ،شتامل
اساتید دانشگاه ،دانشآموختگان و دانش ویان زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مصتاحههای
ان ام گرفت .سپس ،با انتخاب نمونۀ آماری از دانش ویان این زبان 52 ،نفر به پرسشهای مطتر
شده توسط محققین در ارتهاط با شرایط کنونی این رشته پاستخ دادنتد و از ایتن قریتر ،بررستی
وضعیت فعلی این رشته میسر گردید .با استخراج آمار و جمعبندی نظرات دستتانتدرکاران ایتن
رشتۀ تحصیلی ،تصویری واقعی ،مهتنی بر شواهد و اسناد معتهر در اختیتار مستالوالن اجرایتی ایتن
رشته قرار گرفت .نتایج حاصل از آن نشان میدهد که اگرچه آمتوز

زبتان فرانسته در ایتران بتا

مشکالتی روبروست ،ولی با بکارگیری درایت بیشتر توسط دستتانتدرکاران و متخصصتان ایتن
رشتۀ تحصیلی ،بسیاری از این موانع و مشکالت در کوتاه متدت برقترف خواهنتد شتد و آینتد
درخشانتری پیش روی عالقمندان ،دانش ویان ،دانشآموختگان و در نهایتت استاتید ایتن رشتتۀ
تحصیلی در دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
کلیدواژهها :آینده پژوهی ،الگوی تحلیل الیهای علتها ،رشتۀ زبان فرانسه.
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پژوهشهاي ادب و زبان فرانسه

 .9مقدمه

اکنون در آغاز هزار سوم ،تحوّالت و دستاوردهای شگرف انسانی در حوز فناوری از یک
سو و تمایل به آشنایی بیشتر با دیگر فرهنگها و تمدّنها از سوی دیگر ،نیاز به فراگیری زبان-
های خارجی را به عنوان ابزاری کارساز برای تفهیم و تفاهم در عرصۀ پیوندهای جهتانی و بتا
هدف دسترسی به اقالعات برای تمامی جوامع به ویژه ،جامعۀ ایرانتی بتیش از پتیش بته یتک
ضرورت انکارناپذیر تهدیل کرده است .امروزه ح م انهوه دادهها و اقالعات در عصر ارتهاقات
از یک سو ،و پیچیده بودن ماهیّت زبان به عنوان پدید انسانی و اجتماعی از سوی دیگر ،و در
نتی ه تأثیر این دو بر سرنوشت زبان ،ضرورت جدّی گرفتن این مقوله را امری اجتنتابناپتذیر
کرده است.
در قرون بیستم و بیست و یکم ،توجه جوامع بشری بیش از گذشته به نظتامهتای تعلتیم و
تربیت معطوف شده است ،تا با ای اد تحول در آن ،بتواننتد بته گونتهای ستازنده بتا مستاول و
مشکالتی که پیش رو دارند ،مواجه شوند .به بیان دیگر ،بشر امروزی برای رویارویی متثثر بتا
چالشهای علمی ،صنعتی ،فرهنگی ،اقتصتادی و اجتمتاعی ،بستتری مناستبتتر ،کارستازتر و
موجهتر از نظام تعلیم و تربیت نشناخته است .بدینسان نتزد انستانهتای هوشتمند ،تحتول در
نظامهای آموز

و پرور  ،به عنوان پیشنیاز نیل به اهداف توسعۀ پایدار ارزیابی شده استت.

از این روست که صاحبنظران ،دوران معاصر را دور بازسازی و گستر

آموز

و پترور

در اکثر جوامع غربی دانستهاند .این دستاورد مهم فکری در کشور ما نیز مسالولیتهای تتازهای
را بر دو

متولیان امر آموز

میگذارد و بر ضرورت ت دیتد نظتر در برنامتههتای آموزشتی

تأکید میورزد.
از آن ایی که سوق دادن جامعۀ دانشگاهی از وضع موجود به وضع مطلوبتر یکی از مهم-
ترین دلمشغولیهای دانشپژوهان میباشد ،هدف اصلی مقالۀ حاضر پاسخ به این سثال استت
که آیندهپژوهی در عرصۀ آموز

چگونه میتواند به تحقر آیند مطلوب کمک نمایتد بترای

پاسخ به این سوال ،نخست آیندهپژوهی و ماهیت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سپس با
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متیشتود چگتونگی

کاربست آموزههای آینده پژوهی در عرصۀ رشتۀ «زبان فرانسه» مدلسازی شود.
بنابراین ،این نوشتار میکوشد با نگاهی به وضتعیت و مشتکالت فعلتی مربتوط بته رشتتۀ
فرانسه در ایران ،جنهههای مثهت و منفی این رشتۀ دانشگاهی را مورد بررسی قرار دهد و بتا در
نظر گرفتن این مشکالت ،به آینده پژوهی این رشتۀ تحصیلی براساس الگتوی تحلیتل الیتهای
علتها بپردازد؛ با این امید که گامی هتر چنتد کوچتک در تصتحین ایتن رشتتۀ تحصتیلی در
دانشگاههای ایران برداشته و مقدمهای برای ان ام تحقیقات گستردهتر در این زمینه باشد.
 .2پیشینۀ تحقیق
 .9،2تعریف آینده پژوهی

آینده پژوهی معادل لغات التین " "Futures Studiesمیباشد .کلمۀ جمع  Futuresبه این
دلیل استفاده شده است که با بهرهگیری از قیف وسیعی از متدلوژیها و ب تای تصتور "فقتط
یک آینده" ،به گمانزنیهای سیستماتیک و خرد ورزانه ،در مورد نه فقط "یتک آینتده" ،بلکته
"چندین آیند متصور" مهادرت متیشتود .موضتوعات آینتده پژوهتی دربرگیرنتد گونتههتای
"ممکن" "،محتمل" و "مطلوب" برای دگرگونی از حال به آینده میباشند (ملکیفر.)93۳5 ،
به بیان دیگر ،آینده پژوهی رشتهای است مستقل که به شکلی رو مند به مطالعۀ آینده می-
پردازد .این رشته ،تصاویری از آینده در اختیار ما قرار میدهد تا در زمان حتال ،براستاس ایتن
تصاویر بتوانیم به شکل کارآمدتری تصمیمگیری نماییم .این تصاویر در سه مقولته قهقتهبنتدی
میشوند :آیندههای ممکن ،آیندههای محتمل و آیند مطلوب .در این راستا« ،وندل بل» ( Bell,

) W.یکی از مهمترین متفکران این حوز پژوهی ،آینده پژوهی را به این شکل تعریف میکند:
«رشتهای مستقل بشمار میرود که هدفش مطالعۀ منظم آینده استت .آینتده پژوهتان بته دنهتال
کشف ،ابداع ،اراوه ،آزمون و ارزیابی آیندههای ممکتن ،محتمتل و بهترنتد .آنتان انتختابهتای
مختلفی راجع به آیند فراروی انسانها قرار میدهند و در انتخاب و پتیریتزی مطلتوبتترین
آینده به آنان کمک میکنند».
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بنابراین ،دانش نوین آینده پژوهی با اعتقاد به نقش اساسی انسان در شتناخت و پتیریتزی
آینده ،قدم به عرصۀ مطالعات جهانی و علمی نهتاده استت.کار آینتده پژوهان،کشتف ،خلتر و
آزمون آیندههای ممکن و مطلوب است .هدف آینده پژوهی شناخت دقیر آینده نیستت ،بلکته
کمک به تصمیمگیریهای بهتر امروز برای آینده است.
آینده پژوهی مشتمل بر م موعه تال هایی است که با استفاده از ت زیته و تحلیتل منتابع،
الگوها و عوامل تغییر و یا ثهات ،به ت سم آیندههای بالقوه و برنامهریزی برای آنها میپتردازد.
آینده پژوهی منعکس میکند که چگونه از دل تغییرات (یتا تغییتر نکتردن «امتروز») ،واقعیتت
«فردا» تولد مییابد (بل.)4003 ،
بنابراین میتوان آینده پژوهی را گونهای از علوم نرم به شمار آورد .این حوزه از دانتش نته
تنها علم صرف ،بلکه به دانش فنی نیز ناول آمده است و از آن به عنوان علم فنتاوری یتاد متی
شود .امروزه از آینده پژوهی انتظار میرود پا را از کشف آینتده فراتتر گتذارد و بته «مهندستی
هوشمند آینده» بپردازد .مطمالناً ملتی که به مرزهای جهانی این دانش برسد ،میتواند امیتدوار و
مطمالن به توسعۀ سایر فناوریهای نرم باشد (ملکیفر .)93۳5 ،آینده پژوهی به منزلۀ یک حوز
میانرشتهای ،امکان شناسایی رویدادها و روندهای مثثر در شکلگیری تحوالت سیاسی آینده و
دستیابی به تصویر آینده را فراهم میکند (حسینیمقدم ،9390 ،ص.)969 .
 .2.2دربارۀ زبان فرانسه

«زبان فرانسه» یکى از زبانهاى رومى است که  936میلیون نفر در سراسر جهان به آن تکلم
میکنند .حدود  990میلیون نفر ،زبان فرانسه را به عنتوان زبتان دوم صتحهت متیکننتد و 400
میلیون نفر دیگر هم از آن به عنوان زبان دوم اکتسابى بهره میگیرند.گویشوران زبان فرانسته در
 55کشور و قلمرو حضور دارند .اکثر آنان بومى این زبتان در فرانستهانتد کته مهتد ایتن زبتان
محسوب میشود .سایرین به قور عمده در کانادا ،بلژیک ،سوویس ،لوکزامهتور

و منتاققی در

برخی ایالتهای آمریکا ،از جمله «لوییزیانا» حضور دارند .بیشتر افرادی که فرانسه ،زبتان دوم
آنها محسوب میشود ،در آفریقاى فرانسه زبان زندگى میکنند؛ آفریقاى شمالى که بته جتر ت
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میتوان گفت تعداد آنها از گویندگان بومى بیشتر است .کاناداى فرانسه زبتان ،منطقتۀ فرانسته
زبان کاناداستت کته عمتدتاً از کهتک( )Québecو «برانزویتک» ) )Brunswickو همچنتین
انتاریو و جنوب مانیتوبا تشکیل شده است.
به بیان دیگر میتوان گفت ،زبان فرانسه پس از زبانهاى اسپانیایى و پرتغالى ستومین زبتان
پرگویش است .این زبان ،زبان رسمى  49کشور است که از ایتن تعتداد 94 ،کشتور فقتط یتک
زبانهاند و  95کشور عالوه بر زبان فرانسه ،به دیگر زبانها نیز تکلم میکنند .میتوان گفت زبان
فرانسه پیش از جنگ جهانی دوم ،به خصوص در زمینههای دیپلماسى ،ت ارت و حملونقتل،
زبان بینالمللی به حساب میآمد (بهرامی و همکاران ،9390 ،ص.)4۳ .
 .3.2نگاهی به رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد

همانقور که در جدول  9قابل مشاهده است ،زبان فرانسوی به عنوان یکتی از رشتتههتای
دانشگاهی مطر در ایران ،در دانشگاه فردوسی مشهد ،در دو مقطتع کارشناستی و کارشناستی
ارشد در گرایشهای «ادبیات زبان فرانسه» و «مترجمی زبان فرانسه» تدریس میشود.
جدول  -9رشته و گرایشهای تحصیلی زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد
گرایشهای تحصیلی زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف

نام گرایش

مقطع

9

مترجمی

کارشناسی

4

مترجمی

کارشناسی ارشد

3

ادبیات

کارشناسی

2

ادبیات

کارشناسی ارشد

موقعیتهای شغلی برای فارغالتحصیالن رشته زبان فرانسه
فارغالتحصیالن رشتۀ زبان فرانسه در دو گرایش ادبیات و مترجمی میتوانند هماننتد ستایر
دارندگان مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتههای علوم انسانی ،به استتخدام ادارات
و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در آیند .به ویژه:
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 -9وزارت امور خارجه
 -4قوه قضاویه
 -3دارالترجمهها
 -2صدا و سیمای جمهوری اسالمی
 -5خهرگزاری جمهوری اسالمی
 -6روزنامهها و جراید
 -5آموز

و پرور

 -۳آژانسهای مسافرتی ،مراکز جهانگردی وصنعت توریسم
 -9وزارت ارشاد اسالمی
 -90مثسسات و مراکز آموز

زبانهای خارجی (نظیر کانون زبان ایران)

 -99فعالیّتهای شخصی نظیر ترجمه و نشر کتاب ،همکاری با انتشارات و . ...
 .3روش تحقیق
 .9،3شرکتکنندگان

در این پژوهش که با استفاده از رو

نمونهگیری هدفمند صورت گرفت ،از  5گروه افتراد

استفاده شد:
الف 95 .دانشآموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان فرانسه از دانشتگاه فردوستی مشتهد ( 6
زن و  9مرد در باز سنی  43تا )35؛
ب 45 .دانش وی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشتهد ( 95زن و
 90مرد در باز سنی  42تا )20؛
ج 5 .استاد گروه زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد ( 9مرد دانشیار 4 ،مرد استادیار و
 4زن استادیار)؛
چ 9 .استاد گروه زبان انگلیسی ( 9مرد استاد تمام)
ه 92 .دانش وی کارشناسی زبان فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهد ( ۳زن و  5مرد).
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دلیل استفاده از این تعداد افراد این بود که نتایج به حد اشهاع رسید و نتی ۀ جدید دیگتری
به دست نیامد.
ابتدا از شش نفر از افراد مذکور خواسته شتد تتا در مصتاحههای کته متشتکل از  6پرستش
قراحی شده توسط محققین بود ،شرکت نمایند و پاسخهای آنان به هر یک از سثاالت مطتر
شده ،توسط د ستگاه ضهط صوت ثهت گردیده و ستپس بتر روی کاغتذ پیتاده شتد .ستپس ،بتا
انتخاب نمونۀ آماری از دانش ویان این زبان 52 ،نفر به سثاالت پرسشنامهای ستاختمند پاستخ
دادند تا بررسی وضعیت فعلی این رشته میسر گردد.
 .2،3شیوه جمعآوری و تحلیل دادهها

جهت ان ام این پژوهش ،پرسشنامهای شامل  6سثال تشریحی تهیه گردید .این پرسشتنامه
تنها به جهت نظرسن ی از دستاندرکاران و دانش ویان این رشته بود .این پرسشهتا عهتارت
بودند از:
 -9به نظر شما ضرورت وجود رشتۀ زبان فرانسه در یک کشور فارسی زبان چون ایتران و
با توجه به این که دیگر این زبان بینالمللی نمیباشد ،چیست
 -4مواد درسی موجود برای رشتۀ تحصیلی زبان فرانسه را چگونه ارزیابی میکنید
 -3از نظر شما چه شرایط و امکاناتی الزم است که این رشته به قور موفقیتآمیز تتدریس
و به کار گرفته شود
 -2مشکالت پیش روی رشتۀ زبان فرانسه در کشور ایران را چه میدانید
 -5راهکارهای پیشنهادی شما برای برقرف نمودن این مشکالت چیست
 -6آیند شغلی دانشآموختگان این رشته را چگونه ارزیابی میکنید چه مشکالتی در ایتن
زمینه وجود دارد راهکارهای پیشنهادی شما برای اشتغالزایی در این زمینه چیست
مصاحهه از اساتید در دفتر هر یک از آنها و مصاحهه از دانش ویان و دانتشآموختگتان در
اتاق پژوهشی محققان ان ام گرفت .زمان مصاحههها که به صورت غیر رسمی ان ام گرفت ،به
قور متوسط  40دقیقه و ظرف مدت  3ماه بته قتول ان امیتد .از استتادان ،دانتشآموختگتان و
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دانش ویان خواسته شد ،نظر کارشناسی و تخصصی خویش را در رابطه با هر یک از ستثاالت
قر شده توسط محققین اظهار نمایند .پتس از جمتعآوری اقالعتات از شترکتکننتدگان در
مصاحهه و بررسی پرسشنامهها ،محققان به تحلیل کیفی اقالعات جمعآوری شتده پرداختنتد و
نظرات استادان ،دانش ویان و دانشآموختگان این رشتۀ تحصیلی را به صورت جمعبندی اراوه
نمودند.
 .3،3الگوی تحلیل

«تحلیل الیهای علتها» ) (Causal Layered Analysisرو

و نظریۀ تحقیقاتی جدیدی

در آینده پژوهی است که به عنوان یک نظریه به دنهال ترکیب و یکپارچتهستازی دیتدگاههتای
ت ربی ،تعهیری ،انتقادی و یادگیری حین عمل است .کاربرد آن به عنوان یک رو  ،به معنتای
پیشبینی آینده نیست؛ بلکه ،به معنای خلر فضاهای متحولساز بترای خلتر آینتدههتای بتدیل
است.

رو

تحلیل الیهای علتها را برای نخستین بار ستهیل عنایتتاهلل)  (Inayatullah, S.در

سال  999۳میالدی ،در مقالهای با عنوان «تحلیل الیهای علَی :فراساختارگرایی به مثابتۀ رو »
) (Causal Layered Analysis: Poststructuralism as methodدرم لۀ فیوچرز مطتر
کرد .در ایتن مقالته ،عنایتتاهلل از رویکردهتای فراستاختارگرایی افترادی ماننتد میشتل فوکتو
( ) Michel Foucaultو مایکل شپیرو ( ) Michael Shapiroدر شناسایی و تحلیتل شتکل-
دهنده به آینده تأثیر گرفته بود (عنایتاهلل ،999۳ ،ص .)۳95 -۳49 .اما به تدریج عنایتتاهلل در
ویرایشهای بعدی نظریۀ خود ،رهیافتهای ت ربی و تفسیری را نیز به کار گرفتت (حستینی-
مقدم ،9390 ،ص.)952 .
مطابر رو

تحلیل الیهای علتها ،زمانی که در خصوص موضتوعی قصتد آینتدهپژوهتی

داریم ،باید قیفی از الیههای عینی و ذهنی تشکلدهند آینده را مطابر شکل  9مورد توجه قرار
داد .هر کدام از این الیهها را به کمک یک چارچوب معرفتشناختی بته شتر زیتر متیتتوان
شناخت (عنایتاهلل ،4002 ،صص.)99-95 .
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شکل  -9سطوح چهارگانۀ تحلیل در مدل تحلیل الیهای علتها
این الیهها عهارتند از:

 .9الیۀ لیتانی یا مسئله عینی ( :)Litanyالیۀ لیتانی نخستین ستطن تحلیتل در رو

تحلیتل

الیهای علتهاست که در این سطن ،الیۀ ظاهری موضوع مورد نظر مطالعه و بررسی میشود.
 .2الیۀ نظامهای علّی ( :) Systematic causesنظامهای علّی به م موعه نظتامهتایی گفتته
میشود که بالقوه یا بالفعل میتوانند مسهّب ای اد مسالله باشند .این نظامها گستر وسیعی دارند و از
نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تا نظامهای قانونی ،متدیریتی و ارتهتاقی را در بتر
میگیرند .رو

تحلیل الیهای علتها با عهور از الیۀ اول ،به سرعت وارد الیۀ دوم یعنی الیۀ نظام-

های علّی میشود و به واکاوی ریشههای مساللۀ مورد نظر در این الیههتا متیپتردازد .ایتن مرحلته
نمایانگر شاهدی بر مدعای اراوه شده در الیۀ قهل است.
 .3الیۀ گفتمان -جهانبینی ( :)Discourse/Worldviewاین الیه به جستت وی ریشتههتای
مسالله در گفتمانها و جهانبینیهای موجود و مسلط میپردازد و به عنوان مثال میپرستد کته چته
گفتمانها یا نگر هایی در میان مسالوالن و مردم ،سهب ای اد مشکل مورد بررسی متیشتوند در
این الیه عقاید بنیادین افراد آشکار میگردند .به عهارت دیگر ،جهانبینی به یک مفهوم واحد با یک
راهحل مشخص اشاره ندارد ،بلکه در این الیه افراد با دیدگاههای متفاوت ،راهحلهتای متفتاوتی را
برای مشکالت اراوه میدهند.
 .4الیۀ اسطوره -استعاره( :) Myth/Metaphorدر یک جامعه به قور متعارف کمتر کسی با
اسطورهها (ایدهآلها ،الگوها) و استعارهها (تمثیلهای ذهنی از موضوعات مختلتف) ستروکار دارد.
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این کار معموالً در حوز عمل هنرمندان و اندیشمندان خاص است .در این الیه که عمیترتترین و
خالقانهترین سطن کار است ،به دنهال استعارههای پنهان در متن هستیم .به بیان دیگر ،در این سطن
توجه ما به استعارات مورد استفاده دربار آینده معطوف متیگتردد و ستعی متیشتود اعتهتار ایتن
استعارهها مورد کنکا

و ارزیابی قرار گیرد .از قریر آشنایی با استعارهها و ضربالمثتلهتایی کته

افراد در یک زمینۀ خاص استفاده میکنند ،میتوان به قرز تفکر آنها و ریشههای مستاول پتی بترد
(فام تای( 4006 ، ) Pham Thi, H. T.و .)4090
ارزش افزوده تحلیل الیهای علتها

 -9گستر

دامنه و پرباری سناریوها

 -4در صورت کاربرد در قالب کارگاه آموزشی نهایتاً من ر به گن اندن نظرات و دیتدگاه-
های مشارکتکنندگان با تخصصها و عالور متفاوت میشود
 -3دامنۀ بسیار گستردهتری از افراد با عالقهمندیها و تخصصهای متنوع و مختلف ماننتد
نویسندگان ،شاعران و هنرمندان میتوانند درگیر پروژ آینده پژوهی شوند
 -2موضعگیریهای موافر و مخالف مشارکتکنندگان را الیهبندی میکند
 -5جاب اوی کانون و نگر

بحث و گفتوگو از حالت سطحی و روبناوی به ستمت تأمتل

عمیرتر و زیربناوی
 -6فراهمسازی دامنهای برای اقدامات گذار
 -5پیشنهاد و توصیه اقدامهای سیاستی که بر پایه الیههای مختلف تحلیل استوارند
 -۳قر م دد مثلفه عمودی در تحلیل اجتماعی یعنتی از نستهیگراوتی پستت متدرن بته
اخالقیات جهانی.
 .4بحث و بررسی

این مطالعه با استفاده از رو

تحلیل الیهای علتها سعی بر آن دارد که آسیبهتای پتیش

روی رشتۀ تحصیلی زبان فرانسه را مورد تحلیل و بررسی قترار دهتد .بته ایتن منظتور مستاول
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مربوط به این رشته را در الگوی چهارگانۀ تحلیل الیهای علتها قرار میدهیم و به بررسی هتر
الیه به قور م زا میپردازیم.
 .9،4مسئله عینی

در این بخش به تفکیک ،به بررسی مشکالت و چتالشهتای مطتر شتده توستط استاتید،
دانشآموختگان و دانش ویان این رشتۀ تحصیلی میپردازیم.
 .9،9،4ورود ناخواسته یا بدون برنامه برخی از دانشجویان به این رشتۀ تحصیلی

همانقور که میدانیم ،پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات سیاسی در تمام دنیا ،زبان
انگلیسی اندك اندك جایگزین زبان فرانسه در ایران شد .از آن زمان تاکنون ،زبان فرانسه
حضور خود را بعد از زبان انگلیسی در آموز

دور متوسطه و عالی حفظ کرده است .گرچه

امروزه تعداد دانش ویانی که ساالنه برای تحصیل در این رشته ،راهی دانشگاههای سراسر
کشور میشوند ،نسهتاً قابل توجه است ،ولی نمیتوان این واقعیت را کتمان نمود که این زبان
در کشور ما ،نسهت به زبان انگلیسی به تدریج سیر نزولی داشته است و در رد دوم اهمیت
قرار میگیرد .الهته برتری زبان انگلیسی از نظر جلب زبانآموز ،خاص کشور ما نیست ،بلکه از
آن ایی که این زبان ،زبان بینالمللی میباشد ،در همۀ دنیا در رقابت با سایر زبانها حرف اول
را میزند .بنابراین ،قهیعی خواهد بود که اغلب دانش ویانی که تمایل به ادامۀ تحصیل در
رشتههای زبان خارجی را دارند ،معموالً زبان انگلیسی را برای خود در اولویت قرار میدهند و
قهولشدگان در سایر رشتههای زبان خارجی بیشتر شامل کسانی میشوند که در سر رویای
قهولی در رشتۀ زبان انگلیسی را میپروراندند ،اما به دلیل پایینتر بودن رتهۀ کنکور برای قهولی
در رشتههای این زبان ،باالجهار برای فرار از قرارگیری در پشت مرزهای کنکور ،تن به انتخاب
سایر زبانها در دانشگاهها دادهاند .الهته الزم به تأکید است که این مسالله در ارتهاط با تمامی
دانش ویان زبانهای خارجی به جز زبان انگلیسی ،مصداق پیدا نمیکند و مواردی نیز به چشم
میخورد که انتخاب یک زبان خارجی خاص به عنوان رشتۀ دانشگاهی ،تنها دلمشغولی افراد
بوده است .با این وجود ،با چشمپوشی از موارد استثناء میتوان اینگونه خالصه کرد که از
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آن ایی که سایر زبانهای خارجی به جز زبان انگلیسی ،زبان اول مطر در جهان نمیباشند ،از
اهمیت کمتری در جامعه و دانشگاهها برخوردار بوده و بالتهع آن ،تعداد داوقلهان آنها نیز
نسهت به زبان انگلیسی کمتر میباشد .با این وجود الزم به ذکر است که زبان فرانسه در مقایسه
با سایر زبانهای خارجی به جز زبان بینالمللی انگلیسی ،در موقعیت بهتر و باالتری قرار دارد.
 .2،9،4ناآشنایی دانشجویان زبان فرانسه با این زبان قبل از ورود به دانشگاه

همانقور که میدانیم ،آموز

دانشگاهی رشتۀ زبان فرانسه در ایران ،از مقطتع کارشناستی

آغاز میشود؛ بیآنکه دانش ویان پیشتر در مقاقع پایینتتر دانشتگاهی همچتون دبیرستتان یتا
راهنمایی (چه به صورت مستقل و چه به عنوان برنامهای جانهی در حاشتیۀ ستایر دروس) ،بتا
مهانی و اصول پایۀ این زبان آشنایی پیدا کرده باشند ،به این رشتۀ تحصیلی راه پیدا میکنند .بته
بیان دیگر ،تا قهل از ورود به دانشگاه ،هیچ بستری برای آشنایی با مهاحتث و مهتانی اولیتۀ ایتن
زبان در مدارس کشور ما فراهم نشده است .بنابراین ،متقاضیان این زبان ،به علت فقدان دروس
مرتهط با این زبان در دورههای آموزشی پایینتر ،ناچار خواهند بود بدون داشتن شتناخت الزم
و کافی از این زبان ،وارد این رشته شده و همه چیز را از صتفر شتروع نماینتد .ایتن در حتالی
است که آموز

دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران ،نه از مقطع دانشگاه و حتی دبیرستان ،بلکه

از مقطع راهنمایی و اخیراً از مقاقع دبستان و پیشدبستانی آغاز متیشتود و قهعتاً دانشت ویان
یادگیری زبان انگلیسی را از سنین پایینتری شروع میکنند.
به بیان دیگر ،در ایران تمامی فارغالتحصیالن از رشتههای ریاضی و فیزیک ،علوم ت ربی و
به قور اخص رشتۀ علوم انسانی در مقطع دبیرستان ،بدون داشتن هیچ محدودتی میتوانند پس
از اتمام این دوره و بدون داشتن هیچ دانش پیشزمینهای از زبان فرانسه ،در کنکور اختصاصتی
زبان انگلیسی برای ادامۀ تحصیل در این رشتۀ دانشگاهی شرکت نمایند .به عهارت دیگر ،علتی
رغم وجود حر انتخاب زبان در کنکور سراسری ،به دلیل عدم آشنایی با زبان فرانسه ،متقاضیان
زبان انگلیسی را انتخاب کرده ،براساس میزان برخورداری از دانش زبتان انگلیستی در کنکتور
تخصصی زبان مورد ارزیابی و سن ش قرار میگیرند و این در واقع ،بیانگر نوعی عتدم تطتابر

سال دوم

99

آینده پژوهی رشتۀ «زبان فرانسه» ...

میان مواد امتحانی و نتی ۀ حاصل از آن میباشد .بنابراین ،اغلب پذیرفتهشدگان ایتن رشتته در
ایران ،از بین افرادی هستندکه آشنایی چندانی با زبان فرانسه ندارند و تستلط آنتان معمتوالً بتر
روی زبان انگلیسی است و این در شرایطی است که اگر چند واحد درسی از زبتان فرانسته در
مقاقع پیشین بصورت اختیاری یا اجهاری اراوه میشد ،شاید این رشته متیتوانستت جایگتاه و
شرایط مطلوبتری در مقاقع دانشگاهی داشته باشتد .در واقتع ،دانشت ویان کارشناستی زبتان
فرانسه در ایران ناچار هستند یادگیری زبان فرانسه را از سطو مهانی و تقریهتاً از ستطن صتفر
آغاز نمایند ،زیرا پیش از این ،هیچ دور آموزشی مهتنی بر زبان فرانسه را قی نکردهاند.
الهته این احتمال نیز وجود دارد که برخی از قهولشدگان این رشته از قهل بته صتورت آزاد
در مثسسات ،در حد ابتدایی یا متوسط با این زبان آشنا شده باشند که این مسالله به نوبۀ خود،
شرایط را پیچیدهتر و دشوارتر مینماید ،زیرا سهب میشود که دانش ویان در مقطع کارشناستی
با یکدیگر همگن و همسطن نهاشند و ماحصل آن این خواهد بود که امر آموز

زبان فرانسته

در دانشگاه با آهنگ و روندی یکسان پیش نرود.
 .3.9.4ریزش دانشجویان در مقطع کارشناسی

با توجه به منفی شدن رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیز افتزایش تعتداد دانشتگاههتای
کشور ،به تهع آن ،تعداد دانش ویان نیز کاهش پیدا کرده استت .بته بیتان دیگتر ،بتا توجته بته
وضعیت فعلی ،بعید نخواهد بود که در سالهای آینده به شدت با صندلی خالی در دانشگاههتا
مواجه شویم .این بحران نه تنهتا در ارتهتاط بتا زبتان فرانسته ،بلکته بترای تمتامی رشتتههتای
دانشگاهی وجود دارد .همانقور که میدانیم ،جمعیت دانشآموزی ایران در سالهای اخیتر بتا
روند کاهشی مواجه شده است و همین امر باعث شده که تعداد داوقلهان کنکتور در سته دور
اخیر به قور محسوسی کاهش یابد؛ اما در مقابل صف کنکور ،این بار به دورههای کارشناستی
ارشد و دکتری رسیده و در آن بخشها با تراکم جمعیت متقاضیان ورود به دانشگاههتا مواجته
هستیم.

به گزار
آموز

خهرنگار مهر ،براساس اعالم دکتر حسین توکلی ،مشاور عالی ستازمان ستن ش

کشور ،در آزمون سراسری ستال  ،93تعتداد  9میلیتون و  39هتزار و  344نفتر بترای
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کنکور ثهتنام کردند .به گفتۀ دکتر توکلی ،آمار ثهتنامکنندگان نسهت بته ستال  ،94تعتداد 54
هزار و  429نفر کمتر شده بود .این تعداد نسهت به سال  ، 99تعداد  32هزار و  954نفر ،نسهت
به سال  ، 90تعداد  909هزار و  65۳نفر و نسهت به سال  ، ۳9تعداد  455هتزار و  299نفتر
کمتر است.

براساس آماری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است ،م موع دانشآموزان دختتر و
پسر که در دور متوسطه در سال تحصیلی  ۳5 – ۳۳تحصیل میکردهانتد و بته نتوعی ورودی
سال  ۳9دانشگاهها محسوب میشدند 3 ،میلیون و  590هزار و  9۳0دانش آموز بوده است .در
همین سال ،تعداد یک میلیون و  4۳6هزار و  ۳93متقاضی کنکور سراستری  ۳9بتودهانتد .بته
همین ترتیب ،در سال تحصیلی  ۳۳ – ۳9نیز ،تعداد  3میلیون و  459هتزار و  659دانتشآمتوز
تحصیل میکردند که نسهت به سال قهل از آن ،حدود  300هزار نفر کاهش نشان متیدهتد .در
این سال نیز ،تعداد متقاضیان کنکور سراسری به یک میلیتون و  934هتزار و  9۳0نفتر کتاهش
مییابد.

با توجه به آمار کاهشی که وجود دارد میبینیم که در سال تحصیلی  ۳9 – 90نیز تعتداد 3
میلیون و  3۳هزار و  ۳25دانشآموز تحصیل میکردند و در ایتن ستال هتم ،تعتداد متقاضتیان
کنکور سراسری یک میلیون و  66هزار و  452نفر است.

در سال تحصیلی  90 – 99نیز ،تعداد دانشآموزان به  4میلیون و  955هزار و  34۳دانش-
آموز و به همین ترتیب ،تعداد متقاضیان کنکور سراسری نیز به  9میلیون و  ۳3هزار و  559نفر
کاهش مییابد و با وجود این که در سال تحصیلی  ،99 – 94به دلیل تغییر نظام آموزشی تعداد
دانشآموزان در یک تغییر قابل توجه به  3میلیون و  45۳هزار و  36نفر متیرستد ،امتا در ایتن
سال ،همچنان با روند کاهشی در میان متقاضیان کنکور مواجهیم که تعتداد یتک میلیتون و 39
هزار و  344نفر متقاضی کنکور شدند.

این روند کاهشی یادآور آن است که یکی از عوامل کاهش تعداد متقاضیان کنکور سراسری
و آموز

عالی ،کاهش تعداد دانشآموزان در مقطع متوسط است که عمد متقاضیان کنکور را

تشکیل میدهند.
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آمار نشان میدهد که تعداد پذیرفتهشدگان رشتۀ «ادبیات زبان فرانسه» در دانشگاه فردوسی
مشهد ،از سال  99تا  93دارای روند صعودی میباشد ،ولتی در ستال  ،92بتا کتاهش  45نفتر
دانش و مواجه هستیم که این تعداد در مقایسه با تعداد پذیرفتهشتدگان در ستالهتای گذشتته،
چشمگیر میباشد .این روند کاهشی در ارتهاط با رشتۀ «مترجمی زبان فرانسه» نیز به چشم می-
خورد .برخالف انتظار ،میتوان شاهد این ریز

در مقطع کارشناستی ارشتد رشتتۀ «مترجمتی

زبان فرانسه» نیز بود.الهته بر اساس نظر مسالوالن این رشته ،دلیل این کتاهش در رشتته ادبیتات
فرانسه از سال  ،93اضافه شدن رشته مترجمی می باشد که با توجه به امکانات محدود،ایشان را
م هور به اراوه تقاضای تعداد کمتر دانش و نموده است؛لذااین کاهش عامدانته صتورت گرفتته
است .به هر حال نمودارهای زیر به قور دقیر نشاندهند این رونتد کاهشتی در تمتام مقتاقع
تحصیلی رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد میباشند.
نمودار  -9نمودار میلهای تعداد پذیرفتهشدگان رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک
گرایش ،مقطع و سال
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نمودار  -2نمودار دایرهای تعداد پذیرفتهشدگان رشتۀ فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک
گرایش ،مقطع و سال
3% 3%

 1391ادبیات فرانسه
کارشناسی
15%

 1392ادبیات فرانسه
کارشناسی
 1393ادبیات فرانسه
کارشناسی
 1394ادبیات فرانسه
کارشناسی
 1393مترجمی فرانسه
کارشناسی

5%

11%
16%
16%

20%

11%

 .4.9.4بحران شغلی

از آن ایی که زبان فرانسه ،اولین زبان بینالمللی نمیباشد ،آیند شغلی دانشآموختگان این
رشتۀ تحصیلی در ایران ،خصوصاً نسهت به دانشآموختگان رشتۀ زبان انگلیسی ،همیشه متورد
سوال بوده است .این موضوع ،دانشپژوهان و دانش ویان را در زمینۀ انتخاب رشتتۀ تحصتیلی
تحت فشار قرار میدهد .در واقع ،به نظر میرسد ناامیدی از داشتتن آینتد شتغلی مناستب در
رشتۀ زبان فرانسه در میان دانش ویان این رشته وجود دارد و دلیلی شده استت تتا بستیاری از
افراد از ورود به این رشته ،حتی در مواردی علیرغم میل باقنی خویش ،امتناع ورزند.
الهته الزم به ذکر است که مشکل بحران شغلی دامنگیر اکثر رشتههای تحصیلی شده است
و تنها در ارتهاط با رشتۀ تحصیلی زبان فرانسه مطر نمیباشد .شاید بتوان گفت که امروزه این
بحران در ارتهاط با رشتههای محض که بصورت کاربردی نمیباشند ،بیشتر مطر است.
 .5.9.5فقدان دورۀ دکتری تخصصی

یکی دیگر از چالشهای مطر در ارتهاط با رشتۀ تحصتیلی زبتان فرانسته خصوصتاً از ستوی
دانش ویان و دانشآموختگان این رشته این است که این رشته فاقتد دور تحصتیالت تکمیلتی در
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مقطع دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد میباشد .این فقدان قهیعتاً پیامدهایی را با ختود بته دنهتال
خواهد داشت .یکی از این پیامدها این است که کمیت و کیفیت پژوهشهای مرتهط با این رشته تا
حد زیادی نزول پیدا خواهد کرد .پیامد دیگری که ناشی از این فقدان است ،این استت کته امکتان
استخدام آکادمیک دانشآموختگان این رشته در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو هیالت علمی
در دانشگاه ها تقریهاً غیر ممکن به نظر میرسد .بدیهی است کته اگتر ایتن رشتته در دور دکتتری
توسعه پیدا کند و قادر به تربیت متخصصین این رشتۀ تحصیلی باشد ،این امکان بترایش بته قتور
قهیعی فراهم خواهد شد که نیروهای متخصص بیشتری را به سامانۀ زبان فرانسه وارد کند و بستتر
مناسب برای ان ام پژوهشهای بیشتر و جدیتر در این حوزه را فراهم آورد و در نتی ه به تتدریج
و در قول زمان این رشته دارای غنای علمی بیشتری در این دانشگاه خواهد شد .الهته همانقور که
میدانیم ،مقطع دکتری این رشته خوشهختانه در سایر دانشگاههای ایران همچتون دانشتگاه تربیتت
مدرس ،دانشگاه تهران،دانشگاه شتهید بهشتتی ،دانشتگاه آزاد استالمی و  ...وجتود دارد و دانتش-
آموختگان رشتۀ فرانسه در دور کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد متیتواننتد بته منظتور
ادامۀ تحصیل و اخذ مدرك دکتری ،از آن دانشگاهها بهره گیرند .اما نگتاهی مختصتر بته پیشتینه و
قدمت گروه زبان فرانسه ،توانایی اعضاء هیالت علمی و ظرفیت ایتن گتروه در دانشتگاه فردوستی
مشهد ،به خوبی نشان میدهد که این گروه دارای پتانسیل و شرایط الزم برای راهاندازی این مقطتع
تحصیلی میباشد و انتظار میرود که این دانشگاه نیز همراستا با سایر دانشگاههای همرتهۀ خود ،در
گروه زبان فرانسه اقدام به اخذ دانش و در مقطع دکتری نماید.
 .4.9.4روند نسبتاً کند ارتقاء اعضاء هیئت علمی

گروه زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد دارای  9عضو ( 9دانشیار مرد 2 ،استادیار زن،
 9استادیار مرد و  4مربی مرد) میباشد .با نگاهی به وضعیت علمی اعضتاء ایتن گتروه شتاید
بتوان گفت که براساس ظرفیت باالی موجود در این گروه ،انتظتار متیرود کته سترعت رونتد
ارتقاء اعضاء هیالت علمی افزایش پیدا کند.
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نتایج پژوهش گن ی و آزاد ( )93۳2در ارتهاط با میزان تولیدات علمی اعضاء هیالت علمتی
دانشگاه فردوسی مشهد ،حاکی از آن است که هر چه میزان مرتهتۀ علمتی افتراد بتاالتر باشتد،
میزان تولیدات علمی نیز به قور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
جدول  -2میزان تولیدات علمی اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد براساس رتبۀ علمی
رتهۀ

میانگین

م موع

درصد م موع

انحراف

تعداد

علمی

امتیاز

امتیازات

امتیازات

استاندارد

تولیدات

مربی آموزشیار

54

293

9/3

99

۳

مربی

55

3466

90/3

65

55

استادیار

944

945۳5

20/5

999

905

دانشیار

40۳

6654

49/9

90۳

34

استاد

564

۳249

46/5

495

95

جمع

400/4

39565

900

932

495

قهر این جدول ،به قور میانگین بیشترین تولید متعلتر بته رتهتۀ استتادی بتا  564امتیتاز و
کمترین نسهت ،متعلر به رتهۀ مربی آموزشیاری با  54امتیاز تولید علمتی بتوده استت .بتر ایتن
اساس میتوان گفت ،احتماالً تأثیر تولید علمی به عنوان یکی از شترایط ارتقتاء ،عامتل فزونتی
تعداد تولیدات علمی اعضای هیالت علمی با رتهۀ علمتی استتادی بتوده استت (گن تی و آزاد،
 .)93۳2بنابراین از آن ایی که هدف غایی هر رشتۀ تحصتیلی برختورداری از تولیتدات علمتی
بیشتر میباشد ،ارتقاء سریعتر اعضاء هیات علمی هر گروه ،من ر به افزایش تولیدات علمتی و
در نهایت غنای رشتۀ تحصیلی خواهد شد.
 .2،4علتهای سیستماتیک

مواردی که در بخش پیش به آنها اشاره شد ،آشکار میسازد که در کنار قدمت و موفقیت-
های گروه زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد ،انتقادهای نتاچیز و قابتل رفعتی بتر پیکتر
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فعلی این رشتۀ دانشگاهی وارد میباشد .به منظور رفع این مشکالت ،هتماکنتون بته شناستایی
علل و ریشۀ آنها و تال

در جهت رفع آنها میپردازیم.

 .9.2.4روابط لرزان ایران و فرانسه

همانقور که میدانیم ،روابط میان ایران و فرانسه یکتی از عوامتل کلیتدی در آینتد رشتتۀ
تحصیلی زبان فرانسه در ایران میباشد و الهته این امر در مورد دیگر زبتان هتای ختارجی نیتز
صادق است .ایران به قور کلی از قرون وسطی با فرانسه رابطه داشته و این روابط بنا به دالیتل
متفاوت ،بارها دچار خدشه شده است .به قورکلی ،روابط ت اری بین دو کشور ایران و فرانسه
پیش از آغاز تحریمهای مربوط به برنامههای هستهای ایران چشمگیر بود ،اما با آغاز تحریمهتا،
این روابط دچار تیرگی هایی شده است .بنابراین ،در شرایط فعلی با توجته بته روابتط متزلتزل
ایران با فرانسه ،قهیعی خواهد بود که میزان گردشگری و تهادالت علمتی ،فرهنگتی و سیاستی
میان دو کشور دچار چالش شده و به تهع آن وضعیت رشتۀ فرانسه در ایران دچار تزلزل شتود.
این بحران تا زمانی که شرایط فعلی بر روابط میان این دو کشتور حتاکم باشتد ،ادامته خواهتد
داشت .بنابراین ،این امکان وجود دارد که پس از برداشته شدن تحریمها ،یخهای موجود میتان
ایران و فرانسه آب شده ،شرایط فعلی رشتۀ زبان فرانسه در ایران بههود پیدا کند.
 .2.2.4برخی دالیل رشد متقاضیان در تحصیالت تکمیلی

همانقور که گفته شد ،براساس آمار موجود از میان شرکتکننتدگان و داوقلهتان ورود بته
دانشگاهها ،تراکم و موج جمعیت به نقطۀ تحصیالت تکمیلی در مقاقع ارشد و دکتری رسیده
است .دلیل این امر را باید در وضعیت اشتغال و کمهود فرصتهتای شتغلی بترای حتوزههتای
کارشناسی دانست .به بیان دیگر ،از آن ایی که فارغالتحصیالن در مقطع کارشناستی بتا بحتران
شغلی روبرو میشوند ،اغلب ترجین میدهند در مقاقع تکمیلی تحصیل کنند تا شتاید شترایط
بهتری برایشان فراهم شود .الهته عالوه بر این ،عوامل دیگری نیز در رشد متقاضیان تحصتیالت
تکمیلی دخیل هستند کته از آن جملته متیتتوان بته کتاربردی نهتودن بستیاری از رشتتههتای
دانشگاهی ،نهودن پایتههتای تحقیقتاتی قتوی و عتدم استتفاد صتحین از دانشت ویان مقتاقع
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کارشناسی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و از همه مهمتر نهتود شتغل متناستب بتا رشتتۀ
تحصیلی اشاره کرد.
 .3.2.4دالیل بحران شغلی

یکی از علل این بحران را باید در این امر جست و نمود که نهادهایی کته انتظتار متیرود از
فارغالتحصیالن و دانشآموختگان این رشته استفاده کنند ،گاه نیروهای خود را از غیر این رشته
انتخاب مینمایند .به بیان دیگر ،همچون سایر رشتههتا ،اغلتب ارتهتاط چنتدانی بتین نهادهتای
تولیدکنند این دانش و مصرفکنند آن به چشم نمیخورد.
این در حالی است که این رشته ،هم چون دیگر زبان های خارجی ،دارای زمینههای شغلی
متنوع و گوناگون است که دانشآموختگان چهبسا از آن اقالع کافی ندارند .بنتابراین ،شایستته
خواهد بود که با تدابیر مسالوالن و دلسوزان این رشته ،در این زمینه اقالعرسانی صورت گیرد.
به عنوان مثال ،زمینههای شغلی مرتهط با این رشته عهارتند از:
 تدوین فرهنگ لغات در رابطه با موضوعات تخصصی مختلف بترای اهتداف ویتژه کته
برای افراد دارای مشاغل گوناگون و دانش ویان با رشتههای مختلف کارآیی داشته باشد.
 نیاز روزافزون دستگاه های اجرایی و قانون گزار به مترجمین این زبان همچتون وزارت
امور خارجه ،وزارت ارشاد اسالمی و دیگتروزارت خانته هتا ،قتوه قضتاویه ،م لتس شتورای
اسالمی ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،خهرگزاری هتا ،روزنامتههتا و جرایتد ،آمتوز

و

پرور  ،آژانسهای مسافرتی ،مراکز جهانگردی وصنعت توریسم و غیره.
 تدریس در مثسسات و مراکز آموز

زبانهای خارجی (نظیر کانون زبان ایران)

 دارالترجمهها
 .4.2.4دالیل لزوم ارتقاء و بهسازی هیئت علمی

امروزه جوامع مختلف با چالشهای گوناگونی در فرآیند تحول آموز
و بهسازی نقش آموز

عالی روبرو هستند

عالی در هر جامعه نیازمند بهستازی و توانمندستازی اعضتای هیالتت

علمی است .در واقع ،بهسازی هیالت علمی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دانشگاهی در
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دهههای اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبنظران و عالقمندان به تحقیتر در حتوز آمتوز
عالی قرار گرفته است .آموز

عالی به عنوان محتور توستعه و کتانون اصتلی تربیتت نیتروی

انسانی متخصص و آموز دیده میتواند با برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو ،راهکارهای
نوینی را در شریانهای حیاتی جامعه تزریر کند .از این رو ،دانشتگاههتا و مثسستات آمتوز
عالی ،قرا اصلی و چارچوب اساسی برنامهریزی رشد و پیشرفت جامعه محسوب متیشتوند
(اقدسی ،93۳9 ،ص .)2 .از قرف دیگر ،اعضای هیالت علمی از جملته عناصتر مهتم و اصتلی
ساختار آموز

عالی هستند که افت کمّی و کیفی آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام آموز

عالی دارد .از آن ا که جایگاه و نقش آموز

عالی در توسعۀ اقتصتادی ،اجتمتاعی ،سیاستی و

فرهنگی کشور تعیینکننده است و نیروی انسانی متخصص و مورد نیتاز بختشهتای مختلتف
توسط بخش آموز

عالی تربیت میشوند ،تقویت و توسعۀ ایتن بختش و بته ویتژه اعضتای

هیالت علمی به مثابۀ رو و جان آموز
لذا دانشگاهها و مراکز آموز

عالی محسوب میشتود (قتارون ،9353 ،ص.)905 .

عالی ناگزیرند به برنامههای بهسازی هیالت علمتی ختود توجته

خاصی مهذول داشته و از آن غفلت نورزند (قورچیان و همکاران ،9390 ،ص.)96 .
به قور کلی به چهار دلیل نیاز به بهسازی اعضای هیالت علمی غیرقابلانکار است .مهمترین
دلیل این امر ،کمک به ایشان جهت اقدام به تدریس ،تحقیر و اراوۀ خدمات (سه رسالت اصلی
آموز

عالی) است .دانش ویان و ارتقای کیفیت آموز

دلیل دوم لزوم بهسازی هیالت علمتی

محسوب میشوند .دلیل سوم ،جامعه است یعنی بستری که مثسسات آموز

عتالی در آن بته

حیات خود ادامه میدهند و خدمات مورد نیاز ایتن بستتر را اراوته متینماینتد .دلیتل چهتارم،
پیشرفتهای تکنولوژی در عرصۀ آموز

و یادگیری است که بهسازی اعضای هیالت علمی را

بیش از پیش الزامی میکند (قورچیان و همکاران9390 ،؛ به نقل از قارون ،9353 ،ص.)26 .
 .3،4گفتمان -جهانبینی

همانقور که قهالً به آن پرداخته شد ،این مرحله از تحلیل الیتهای علتتهتا ،بته ستاختار و
گفتمان /جهانبینی که به نوبۀ خود پشتیهانیکننده و مشروعیتبختش بته ستاختار استت ،متی-
پردازد .وظیفۀ اصلی پژوهشگر در این مرحله ،یافتن ساختارهای عمیترتتر اجتمتاعی ،زبتانی و
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فرهنگی است که مستقل از عامل هستند .در این سطن ،تشخیص فرضیات عمیرتر موجتود در
پشت موضوع و نیز تال

در جهت باز تعریتف مستأله بستیار مهتم و حیتاتی استت .در ایتن

مرحله ،پژوهشگران میتوانند بهینند که چگونه گفتمانهای متفاوت (مثال اقتصادی ،مذههی ،یتا
فرهنگی) نقشی فراتر از علت یا واسطه برای موضوع دارند و بیشتر در "ساخت موضوع" خود
را نشان میدهند .اینکه بهینیم گفتمان مسلطی که برای فهم بکار میبریم چگونه به قور ضتمنی
در تعریف چارچوب مسأله وارد میشود .براساس گفتمانهای متغیر میتوان سناریوهای بتدیل
م زا را تدوین کرد .بنابراین ،در این سطن شالودههای نمایش سطن لیتتانی و متغیرهتای بکتار
رفته برای فهم سطن لیتانی در معرض نقد و پرسش قرار می گیرند.

بر اساس آنچه گفته شد ،به قور کلی میتوان برای آیند زبان فرانسه در  95سال آینده ،دو
سناریو در سطو بینالمللی و ملی در نظر گرفت که عهارتند از:
 -9در سطن بینالمللی گروههای آموزشی زبان فرانسه تنها متیتواننتد شتاهد چشتمانتداز
باشند و در واقع کار خاصی نمیتوانند در جهت پیشرفت و بهسازی رشتۀ خود ان ام دهند .به
بیان دیگر ،روابط ایران با اروپا ،فرانسه و کشورهای  5+9تحت تأثیر قرارداد بسته شده بین آنان
خواهد بود .در واقع این تصمیمگیری بر روی میزان باز شدن درهای ایران به روی کشتورهای
اروپایی و در نتی ه بر روی آیند رشتۀ فرانسه تأثیرگذار خواهد بود .بتر ایتن استاس ،یکتی از
سناریوهایی که میتوان برای آیند این رشته به تصویر کشید این است که مرزهتای کشتور بته
روی سایر کشورها ،خصوصاً کشورهای فرانسه زبان ،باز شود و تحت تتأثیر آن ،امکتان تهتادل
استاد و دانش و بین دانشگاههای داخل کشور و دانشگاههتای معتهتر فرانستوی بتیش از پتیش
بوجود آمده و در نهایت ،به قهع آن ،آیند رشتۀ فرانسه متفاوت شود.
 -4در سطن ملی ،همانقور که میدانیم ،حرکت کلی کشور به سمتی است که رشتتههتایی
در ر س قرار گیرند که کاربردی بوده و در نتی ۀ آن درآمدزایی کنند .به بیان دیگر ،اگر رشتهای
امکان درآمدزایی نداشته باشد ،خود مردم آن را حذف خواهند کرد ،چه رسد به دولتتهتا .در
واقع میتوان گفت ،وزارت علوم متوجه شده است که رشتههایی که از آنها استقهال نمیشوند،
به قور اتوماتیک حذف میشوند .همانقور که گفته شد ،تعداد دانش ویان دهۀ هفتاد در حال
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کاهش است و در واقع می توان گفتت تقریهت ًا دیگتر دانشت ویی در مقطتع کارشناستی وجتود
نخواهد داشت .به بیان دقیرتر میتوان گفت ،اگر به عنوان مثال در دهۀ  ،60تعتداد متقاضتیان
برای ورود به دانشگاهها  900نفر بود ،هم اکنون ایتن تعتداد بته  20نفتر کتاهش یافتته استت.
بنابراین ،به احتمال قریب به یقین در  95سال آینده در سطن کشور با ریتز

دانشت و روبترو

خواهیم بود .پس ناخودآگاه همۀ رشتههای دانشگاهی با خطتر نهتود دانشت و مواجته هستتند.
سثالی که هم اکنون مطر میشود این است که در چنین شرایطی کدام رشتهها متیتواننتد بته
حیات خود ادامه دهند در پاسخ میتوان گفت که تنها بترای رشتتههتایی امکتان بقتاء وجتود
خواهد داشت که به پول و ثروت من ر میشوند .یعنی در این شرایط ،تنهتا امکتان بقتاء بترای
رشتههایی وجود دارد که با نسل سوم دانشتگاههتا کته درآمتدزایی استت ،هماهنتگ هستتند.
بنابراین میتوان گفت ،رشتههای دانشگاهی هماکنون با دو بحران دانش و و درآمدزایی روبترو
هستند .در ارتهاط با زبان فرانسه میتوان گفت که این زبان در دو زمینه دارای کاربرد میباشتد،
یک در کشور کانادا ،دو در خود کشور فرانسه و دیگر کشورهای فرانسه زبان .بته بیتان دیگتر،
اغلب کسانی که به دنهال زبان فرانسه و یادگیری آن هستند قصد مهاجرت بته کانتادا را دارنتد.
زیرا درهای فرانسه برای ورود دیگران به داخل کشور آنقدر باز نمیباشد که امکتان مهتاجرت
برای افراد وجود داشته باشد .بنابراین ،اغلب فرانسه آموزان ترجین میدهند که به کانادا برونتد.
در واقع ،عامل اصلی ای اد جذابیت برای یادگیری زبان فرانسه مهاجرت بته کشتورکانادا متی-
باشد.
عالوه بر این ،مشکل دیگری که در ارتهاط با کل رشتههتای دانشتگاهی و بته قتور اختص
رشتۀ زبان فرانسه ،که موضوع پژوهش حاضر میباشد ،مطر میشود ،افول دانش و در مقطتع
کارشناسی است .وقتی دانش و در مقطع کارشناستی افتول پیتدا متیکنتد ،تعتداد دانشت ویان
کارشناسی کم میشود و وقتی دانش وی کارشناسی کم شد ،مقطتع کارشناستی ارشتد اهمیتت
بیشتری پیدا خواهد کرد و در واقع ،رمز بقاء رشتۀ زبان فرانسه این است که بتوانتد در مقتاقع
کارشناسی ارشد و دکتری دانش و بپروراند که الزمۀ آن ،ارتقاء استاتید بته مرتهتۀ دانشتیاری و
استادی میباشد .به بیان دیگر ،در ارتهاط با رشتۀ زبان فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد متی-
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توان گفت که با کمرنگ شدن مقطع لیسانس ،ممکن است فوق لیسانس همچنان تتا  95ستال
آینده جوابگو باشد ،زیرا کارشناسان دهۀ  60و پایینتر از آن ،به دنهال اخذ متدرك کارشناستی
ارشد هستند؛ که این مسالله مشروط به آن است که اساتید این رشته به منظور تتدریس در ایتن
مقاقع بتوانند سرعت ارتقاء خود را افزایش بخشند .بنابراین باید گفتت کته دستتانتدرکاران،
دانشآموختگان و دانش ویان تمامی رشتههای تحصیلی و بته قتور اختص رشتتۀ فرانسته کته
پژوهش حاضر به دنهال آینده پژوهی آن میباشد ،باید بتوانند از قریر کاربردی و میانرشتتهای
کردن رشتۀ خود ،برای خود بازار کار ای اد نمایند.
پس به قور خالصه چشمانداز آیند زبان فرانسه عهارت است از:
 -9در سطن بینالمللی :باز شدن درهتای ایتران و فرانسته بتر روی یکتدیگر و برقتراری
ارتهاقات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میان ایران و کشورهای فرانسه زبان
 -4در سطن ملی :بهسازی و توانمندسازی هیالت علمی توسط دانشگاهها به منظور جذب
دانش و در مقاقع کارشناسی ارشد و دکتتری؛ کتاربردی کتردن رشتتۀ زبتان فرانسته از قریتر
گرایش به سمت مطالعات میانرشتهای و در نتی ه امکان ای اد درآمد و سرمایه از قریتر ایتن
رشته
 .4،4اسطوره-استعاره

این مرحله از تحلیل الیهای علتها ،همانقور که پیش از ایتن ذکتر آن رفتت ،بته تحلیتل
اسطورهها و استعارهها مربوط میشود .این سطن متشکل از داستتانهتا و روایتتهتای عمیتر،
م موعۀ کهن الگوها ،ابعاد ناخودآگاه و اغلب انگیزشی مستأله یتا تنتاقضنمتا استت .در ایتن
سطن ،یک ت ربۀ احساسی– انگیزشی دربار جهانبینی مدنظر فراهم میشود .زبان به کار رفته
کمتر مشخص است و در عوض میخواهد تصاویر بصری را به مخاقب القتاء کنتد .در این تا
تمرکز بر قلوبی است که احساس میکنند و نه مغزهاوی که میخوانند و فکر میکنند .در چنین
سطحی ریشهها در معرض پرسش قرار میگیرند ،الهته پرسشگری خود محدودیتهتاوی دارد،
چرا که چارچوب پرسشگری باید وارد چارچوبهای دیگر درك و فهم مثال اسطورهای شود.
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در ارتهاط با کل رشتههای دانشگاهی و به قور اخص رشتۀ زبان فرانسه میتوان گفتت کته

دستاندرکاران ،اساتید ،دانشآموختگان و دانش ویان زبان فرانسه باید خودشان گلیمشان را از
آب بیرون بکشند و به فکر خود و آیند رشتۀ خود باشتند و بتا توجته بته بحتران پتیشرو در
جامعۀ دانشگاهی ،برای بقاء رشتۀ خود بیش از پیش تال

نمایند تا بتوانند در میدان رقابت بتا

سایر رشتهها همچون گذشته پیروز و سربلند بیرون آیند .در واقع آنان باید قادر باشند تا بترای

خود بازار کار ای اد نمایند .آنان باید به این نکته بیشتر توجه داشته باشند که در دنیا همیشه به
یک پاشنه نمیچرخد و اگر بنا باشد که این رشته به همین صتورت ادامته دهتد ،امکتان ادامتۀ
حیات برای آن و در نتی ه سردمداران این رشته به خطر خواهد افتاد .درست است که برقرف
نمودن این مشکالت سختیهایی را با خود به همراه خواهد داشت ،اما ایتن مستالله را بایتد در
نظر داشت که به عقید پیشینیان ما ،تا پریشان نشود کار به سامان نرسد .در نهایت باید گفتت
که بهتر است معماران آموزشی خوبی باشیم که ضربالمثل:
خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا میرود دیوار کج
شامل حال ما نشود.
 .5نتیجهگیری

در این پژوهش بر آن شدیم تا مشکالت موجود در رشتۀ زبان فرانسه را شناستایی کترده و
گامی مثثردر جهت برقرف نمودن این مشکالت برداریم .در این راستا ،از الگوی تحلیل الیه-
ای علتها که کاربرد زیادی در مطالعات آینده پژوهی دارد ،استفاده کردیم .این الگتو از چهتار
منظر به بررسی مشکالت میپردازد و تحلیل دقیر و عمیقی از موضوعات مختلف اراوته متی-
دهد .به باور آیندهپژوهان ترویج تفکر آیندهنگری و ترغیب افراد به اراوۀ ستناریوهای مختلتف
میتواند راهگشای مشکالت مختلف باشد .بدین منظور برای غلهه بر مشکالت و موانع موجود
در خصوص رشتۀ فرانسه میتوان راهکارهای زیر را اراوه داد:
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 .9ای اد بازارکار برای دانشآموختگان رشتۀ زبان و ادبیات فرانسه توسط دستتانتدرکاران
این رشته
 .4برقراری تعامالت جهانی و از بین بتردن ضتعف ارتهاقتات فرهنگتی و اجتمتاعی میتان
کشورهای فرانسه و ایران
 .3بهسازی و توانمندسازی هیالت علمی توسط دانشگاهها
.2

توجه به امر پژوهش از قریر ای اد و گستر

گروههای پژوهشی در گروه به منظور

نیازسن ی و نیز تهیه و تدوین یا ترجمۀ کتابها و منابع علمی مورد نیاز دانش ویان به منظتور
ارتقاء سطن علمی این رشته در دانشگاهها
.5

فراهم آوردن شرایط ارتهاط دانشگاهی بین دانشگاههای داخل کشور و دانشتگاههتای

معتهر فرانسوی از قریر گستر

برنامههای تهادل استاد و دانش و

 .6افزایش پویایی ،انگیز

و نشاط در میان فراگیران زبان فرانسه

 .5وارد کردن مقاقع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاهها
کتابنامه
اقدسی ،م .)93۳9( .بررسی راهکارهای مشارکت اعضای هیأت علمتی دانشتکدههتای علتوم تربیتتی
دانشگاههای دولتی تهران در برنامهریزی آموزشی و درستی .پایتاننامته کارشناستی ارشتد ،تهتران:
دانشگاه عالمه قهاقهایی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
بهرامی ،ن ،.بارعنیا ،ه .و کهنموییپور ،ژ .)9390( .زبان فرانسه در ایران (پیشتینه و موقعیتت کنتونی).
م له آموز

زبان ،)9(46 ،صص.45 -34 .

حسینیمقدم ،م .)9390( .کاربرد آینده پژوهی در علوم سیاسی با تکیه بر رو

تحلیل الیه الیۀ علت-

ها .رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،صص.9۳5-969 .

قارون ،م .)9353( .تحلیلی بر تحوالت نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی .پژوهش و
برنامهریزی در آموز

عالی ،5،صص.905 -922 .

قورچیتتان ،ن .ق ،.اجتهتتادی ،م ،.جعفتتری ،ف .و شتتفیعزاده .)9390( . ،بررستتی وضتتعیت بهستتازی

اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی (مطالعه موردی منطقه  .)۳فصتلنامه رههتری و متدیریت
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سال دوم

.95 -992 . صص،9 ،5 ،آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
 مطالعۀ وضعیت تولید اقالعات علمتی اعضتای هیالتت علمتی دانشتگاه.)93۳2( . ا، و آزاد. ع،گن ی
.www.isc.gov.ir  قابل دسترس در،49،9 ، فصلنامه کتابداری و اقالع رسانی.فردوسی مشهد
. اندیشکده آصف: تهران. الفهای آینده پژوهی.)93۳5( . ع،ملکیفر
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