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  چکیده

 سـر  .انـد  ویژگیهـاي خاصـی  داراي  کـه    یکی از ابزارهاي برنامه درسی سرفصلهاي درسی هستند       
پیـشرفت کـالس بـه      وریزي آموزشی است راي برنامه ابزاري ب  و  آموزشی فصل طرحی از فعالیت   

 و  گـذاري بـزرگ اسـت      ئه یک سرمایه  ا تهیه سرفصل درسی مناسب، ار     بنابراین،. آن بستگی دارد  
 تمام اطالعـات مفیـد مـرتبط بـا      باید سرفصل.گذاري تالش شود شایسته است براي این سرمایه 

سرفـصلهاي   .دهـد   دانـشجویان قـرار   ریزي آموزشی بـراي آن درس را در اختیـار      کالس و برنامه  
ها، کهنه و قدیمی، غیـر کـاربردي و نامتناسـب بـا      مبهم، بدون انسجام، نامرتبط با گرایش رشته      

د و تا پایان ترم تحـصیلی  نک میاطمینان و آرامش را از دانشجو سلب   حجم و تعداد واحد درسی 
گیري بـه   ثیر عواملی با جهتأت تتواند تح تهیه سرفصل درس می    .دهد  او را در اضطراب قرار می     

گیري به سمت یـادگیري بـه کـسب دانـش راهنمـایی          سمت آموزش به انتقال دانش یا با جهت       
گونه  اي از سرفصل مطلوب دانشگاهی که بیشتر در کشورهاي غربی این  عالوه بر ارائه نمونه    .شود

انسه در ایران به ایـن  با بررسی میزان مطلوبیت سرفصلهاي رشته زبان فر      ،سرفصلها مرسوم است  
بـه نظـر    زیرا ،سفانه سرفصلها نیازمند بازبینی جدي و اساسی هستند   أیابیم که مت   مهم دست می  

در تعیین دروس پیش نیاز دقت الزم نشده است و برخی ناهماهنگیها در ارائـه دروس و  رسد   می
  . استردهیجاد کا  نیازها مشکل خرها و نگذراندن برخی پیشأدر نظر نگرفتن تقدم و ت

  
  ها کلید واژه

ــشگاهی، ویژگیهــاي  ــوب، سرفــصلسرفــصل دان ــصلهاي فعالیــت آموزشــی،  مطل   سرف
  .زبان فرانسه

                                                                                                                                  
  »سمت« و مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه سازمان ، استادیار مرکز تحقیق و توسعه ∗
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  مقدمه
اي هماهنـگ از اهـداف، سرفـصلها، محتـواي دروس، روشـهاي        برنامه درسـی بـه مجموعـه      

 تهیـه آن، اصـول خـاص خـود را         کـه شود    تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اطالق می      
نـایی دانـشجو را در تمـام    ابایست شخـصیت، اسـتعداد، خالقیـت و تو    امه درسی می برن. دارد

 و امکان یـادگیري عمیـق و   دهد باید روشهاي علمی را ارائه      همچنین؛  جوانب پرورش دهد  
ادگیري را در ـ یـ ودـ خةزـــاي باشد که انگی   گونه برنامه درسی باید به   . پایدار را فراهم سازد   

یک برنامه درسی خوب باید   . ز تازگی و اعتبار علمی برخوردار باشد      دانشجو ایجاد کند و ا    
  .خوبی بشناسانده ارزش علم و کاربرد آن را در زندگی ب

امــا ایـن سرفــصل  . تاسـ یکـی از ابزارهـاي ایــن برنامـه درسـی سرفــصلهاي درسـی      
ند؟ آیا معماري آموزشی بهترین ا  چیست؟ ویژگیهاي مطلوب یک سرفصل دانشگاهی کدام      

االتی هستند کـه نگارنـده را بـر آن داشـت تـا بـه       ؤبراي سرفصل درسی نیست؟ اینها س   واژه  
 . نگارش این مقاله بپردازد

  
   و مفهوم سرفصلتعریف

اي است کـه بایـد تمـام اطالعـات مفیـد درس را       سرفصل در اصل سند مکتوب چند صفحه    
و مقاصد یک   از فعالیتهاي آموزشی است که اهداف        ، سرفصل طرحی  در واقع . معرفی کند 

 .کـشد  اي را که یک استاد باید دنبال کنـد، بـه تـصویر مـی        برنامه درسی و در مجموع برنامه     
 ارزشـیابی در مکـان     و که این فعالیتهاي آموزشی، یـادگیري     کند    بیان می همچنین روشی را    
 ـ عنوانی کـه بیـشتر    2 سیالبس1 بنا به تعریف ژان پی یر کوك.شوند دهی می خویش سازمان

 و 4عملـی ـ  دانش  3شود ـ در خصوص ماهیت و کمیتهاي دانش،  ادا از آن استفاده میدر کان
این مسیر . شود سرفصل مسیري است که به دانشجوپیشنهاد می. کند  میبحث 5دانش ـ زیستی
 .(Cuq, 2003)ا، موانع و ارزشیابیها همراه است هاي از مراحل یادگیري، تمرین با مجموعه

 را 6اسـت کـه در کـشور مـا ایـران، سرفـصلهاي درسـی            ري  بـه یـادآو   در اینجا الزم    
کـه در اغلـب     درحـالی ،نـد کن وزارت علوم ویا گروههـاي آموزشـی دانـشگاهها تعیـین مـی            

                                                                                                                                  
1.  Jean-Pirre Cuq 
2.  syllabus 
3.  savoir 
4.  savoir-faire 
5.  savoir-être 

البته این سرفصلها با مفهومی که در این مقاله بیان شده متفاوت است و فقط بخـشی از آن را کـه شـامل            .  6
  . سرفصل کامل را دربر نداردء و کلیه اجزاگیرد  دربر میهدف، فهرست مباحث و منابع است
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توانـد متفـاوت    کشورها این کار بر عهده استاد همـان درس اسـت و در هـر دانـشگاهی مـی          
  .باشد

 متفـاوت بـه کـار    دو معنـاي نـسبتاً   بـا   واژه سرفصل در ایران و محافـل علمـی غربـی            
دارنـد، ولـی توجـه بـه تفاوتهـاي آنهـا       نیـز  البته این دو معنا نقـاط اشـتراك زیـادي           . رود می
  .)1378فردانش، ( تواند به روشن شدن موضوع کمک کند می

 سرفصل درسی از یک سو مطالبـات دانـشجویان اسـت ؛ دانـشجویانی کـه             ،در واقع 
اتی بایـد داشـته باشـند و از سـوي دیگـر      خواهنـد بداننـد از درس مـورد نظـر چـه انتظـار             می

 ي زمانی که استاد،این بنابر. مطالبات استاد است که چه توقعاتی از دانشجوي آن درس دارد     
توانـد بـه عنـوان یـک ابـزار مـشترك بـراي         کند، این سرفـصل مـی       یک سرفصل را تهیه می    

کـاربرد داشـته   کنند هم   که همین درس را در دانشگاههاي دیگر تدریس می      ،استادان دیگر 
 اگـر بـه طـور    کهی از یک سرفصل وجود دارد انتظاراتنکته مهم اینجاست که همیشه  . باشد

توضـیحات  دیگـر  د و وشـ  مـی جویی قابل توجهی در زمان    واضح و آشکار بیان شود، صرفه     
 و اهـداف  اشـد محتـواي مـورد بحـث مـشخص ب    بایـد  در یک سرفـصل  . دهد رخ نمیمکرر  

ند؛ همان اهـدافی کـه اسـتاد تمایـل دارد دانـشجویانش بـه آن          آموزشی به خوبی تدوین شو    
کـه اسـتاد    زمـانی . ریزي آموزشـی اسـت    سرفصل خود ابزاري براي برنامه    ،پس. ست یابند د

تمـام اطالعـات مفیـد مـرتبط بـا      در واقـع   ،دهـد  سرفصل را در اختیار دانشجویانش قرار مـی     
نیـز   و دانـشجویان  گـذارد   میناشرریزي آموزشی براي آن درس را در اختیا  کالس و برنامه  

و بـا اطمینـان   شـوند   مـی هـدف درس مطلـع   سـرانجام،  از موضوع درس، انتظـارات اسـتاد و     
  .کنند آموزش را آغاز می

هـا، کهنـه و قــدیمی،    سرفـصلهاي مـبهم، بـدون انــسجام، نـامرتبط بـا گـرایش رشــته      
 ندک میاز دانشجو سلب اطمینان و آرامش را   غیرکاربردي و نامتناسب با تعداد واحد درسی  

 تعامـل  همچنـین، مـانع برقـراري   دهـد؛    تا پایان ترم تحـصیلی او را در اضـطراب قـرار مـی              و
هر سرفصل دالیل وجودي خود را در برنامه آموزشی دارد . شود میبا استاد دانشجو  مناسب  

 نیازهـاي یـک درس توجـه الزم    توان اطمینان یافت که به پیش       و با تهیه سرفصل مناسب می     
از لحـاظ لغـوي، سـیالبس     (Altman & Cashin, 1992)به گفته آلتمن و کاشین . شده است

اند کـه سـیالبس    همه با این موضوع هم عقیده در آموزش عالی،  . یک فهرست مطلب است   
یا طرح درس معرفی کلی از درسی است که تمام اطالعاتی را که دانشجو بایـد از موضـوع          

فهرسـت مطالـب، اهـداف درس،    : نـد از ا این اطالعات عبـارت . دهد آن داشته باشد ارائه می 
  .ریزي فعالیتها، انواع ارزشیابی، اطالعات عملی، دستورالعملهاي کار و غیره برنامه
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بـراي  . رود به کار نمـی  است که کلمه سیالبس در همه کشورها با همین اسم       گفتنی
کـورس  در انگلـیس   ،(plan de cours) پالن دو کـوق   در فرانسه اصطالح طرح درسمثال،

گفتـه  )  policopié( یـه  پلـی کپـی   زبـان  ويو در بلژیک فرانـس  ) course outline( اوت الین
 .شود می

 هدف سرفصل توصیفی است و موضـوع عبـارت اسـت از تمرکـز درس بـر                معموالً
 ابزاري ارتباطی بین اسـتاد و  سرفصل اساساً . دهی آنها  برخی موضوعات و چگونگی سازمان    

  . تدانشجوس
 چه مـدون   و چه حاصل تالش گروهی در دانشگاه،قبل از اینکه سرفصلی تهیه شود     

  :ضروري است چند نکته ، توجه به استاد مربوط به آن درس باشدبه وسیلهشده 
 بلکـه بـه دنبــال تـصمیم افـراد یـا گروهــی      ، تـدوین یـک سرفـصل اتفــاقی نیـست    .1
 . وجود آمده اسـت ه  خاص دیگري بنظر براي برآوردن نیازي آموزشی یا هر انگیزه       صاحب

گیري سرفصل در مجمـوع برنامـه آموزشـی یـک        هاي شکل    مشخص کردن انگیزه   ،راینببنا
 سرفـصل  ، مثـال يار ب.زند  سرفصل را با سایر دروس پیوند می  ، به طوري که   رشته مهم است  
  .تواند جوابگوي برخی توقعات بازار کار باشد یک درس می

باید اقـداماتی  کنند   استاد یا گروهی که آن را تهیه مییلهبه وس براي تهیه سرفصل   .2
  : از جمله اینکهصورت گیرد،

  .دهی شوند اطالعات و دانشها در مجموعه مطالب درس سازمانـ 
  .، تمرینها، آزمایشگاهها و غیره تهیه و بازنگري شوندامتحانهاـ 
  .سازي شوند آمادها ه هها، منابع درسی، راهنماها، جداول یا بارم نمر نامه معرفیـ 
  .ستخدام شوند کارکنان دبیرخانه او  افرادي چون معاونان، تکنسینهاـ 
 ایـن درس را  همکاران فعلـی، همکـارانی کـه قـبالً    و برخی مالقاتها با مدیر برنامه،    ـ  

  . صورت گیردشان، تجربیاتاستفاده از جهت ،اند داده
  . شودز فناوریهاي جدید از جمله وب سایتها استفاده ـ ا

توانند تنها یا گروهی با در نظر گرفتن بودجه یا بدون بودجه در زمـانی معـین    این فعالیتها می 
  .انجام شود
  : مثاليار ب.باید شرایط محقق شدن آموزش در نظر گرفته شود. 3
 زیرا این مورد بر انتخاب ،استاد از قبل تعداد دانشجویان خود در آن درس را بداند     ـ  

 کارهـا و  ،تحقق آنهـا، ارزشـیابی امتحانـات     همچنین بر،شوند دهی می ازمانفعالیتهایی که س 
  .گذارد ثیر میأ تشدت، غیره، به
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اهیت درس باید از ابتدا مشخص باشد که آیا درس اجباري یا اختیاري است؛ در  ــ م 
  ... .شود یا در سال آخر تحصیلی و  سال اول تحصیلی ارائه می

 آیـا درس مـورد نظـر در تمـام ترمهـا ارائـه            ؛ اسـت  فراوانی و کثرت درس نیز مهم     ـ  
  .شود یا سالی یک بار یا فقط یک بار در طول دوره تحصیلی می

رشـته تحـصیلی و   مثـال،   براي .دانستن برخی اطالعات از دانشجویان نیز مهم است     ـ  
 آیا این توقعات شخصی یا شغلی اسـت؟      ؛، توقعاتشان ن، جنسیت آنا  ن، سن آنا  نگرایش آنا 

 کـار  شناسـند و بـا هـم قـبالً        چقدر است؟ آیا دانشجویان همـدیگر را مـی         نگیزه آنا درجه ان 
  اند یا خیر؟ گروهی کرده
اي نیست و در مواقع ضـروري در گرمـاگرم           تهیه سرفصل درسی کار ساده     ،این  بنابر

؛ زیـرا  توجـه داشـت   نکات به ظـاهر پـیش پـا افتـاده           به   کار باید تصمیمات مهمی گرفت و     
ئـه  ادر یک کالم اینکه تهیه سرفصل درسی مناسب، ار    . ه آنها بستگی دارد   پیشرفت کالس ب  

گـذاري بـه سـه     شایسته است در تالش بـراي ایـن سـرمایه      . گذاري بزرگ است   یک سرمایه 
  :پیشنهاد توجه کنیم

اسـتاد   با اینکه اختیار کالس در دست   ،که موضوع یک درس جدید است      زمانی ●
  .دمتمرکز شورس دنکات ضروري باید بر   استاد،است

 شـود توجـه  بیش از هر چیز به آنچه دانشجویان یاد خواهند گرفـت          در سرفصل،    ●
  .دهد تا آنچه استاد درس می

 ء پـس اجـزا  ،تـرین باشـد   دهنـده سرفـصل بایـد کامـل       از آنجا که هر جزء تشکیل      ●
 و یکـی پـس از   نـد  منطقـی و مـستند تـشکیل ده        اي  بایـد بتواننـد مجموعـه     آن  دهنده   تشکیل
  .ري ارائه شونددیگ

  
   یک سرفصل مطلوب دانشگاهیءاجزا

  :ند ازا در یک سرفصل دانشگاهی مناسب قسمتهاي مختلفی وجود دارند که عبارت
  ،اطالعات مربوط به سرفصل. 1
  ، توصیف سرفصل.2
  ،سرفصلاهداف . 3
  ،سرفصلمحتواي . 4
   ،فعالیتهاي آموزشی. 5
   ،ارزشیابی. 6
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   ،تقویم مالقاتهاي دانشجویی. 7
   ومنابع . 8
  .گیري هنتیج .9

  
  اطالعات مربوط به سرفصل. 1

مربوط  افراد و غیره  و سایر کالس، استادبه که استاین قسمت شامل آن دسته از اطالعاتی 
  .شود می

زمـان  توانـد در خـصوص عنـوان درس، نـوع درس،         اطالعات مربوط به کالس مـی     
تواند درباره نام استاد، دفتـر    استاد میاطالعات مربوط به .آن باشد و مکان تشکیل     برگزاري

که دانشجویان  زمانی( ، راههاي ارتباط دانشجو با او اونشانی  ونمابرکار وي، شماره تلفن یا  
، ن نام آناتواند شامل میاطالعات در مورد سایر افراد . باشد) توانند استاد را مالقات کنند     می

 و) در دفتر کار، از طریق تلفن، ایمیل و غیره (نا مالقات با آنهاي شیوهعنوان و مسئولیتشان،  
توانند با درس خـود   دانشجویان چگونه میکه  باشدمورد این بیشترین اطالعات در    همچنین  

 یجـاد بـراي دانـشجو ا   نـوعی دلگرمـی   ایـن امـر    د؛ برقرار کننو استاد مربوط رابطه مناسب را   
  .کند می
  
  توصیف سرفصل. 2

  .توصیف ساده و توصیف مشروح: دو گونه باشدتواند به  توصیف سرفصل می
توصیف ساده همان توصیفی است که در ارائه نام درس یا فهرست دروس خالصـه               

 مخاطبـان درس  ، مثـال يار ب.شود  توصیف مشروح اطالعات دیگري ضمیمه می      در .شود  می
چه کسانی هستند؟ درس پاسخگوي چه نیازي است؟ آیا درس اجباري است یـا اختیـاري؟            

ا براي شـرکت در ایـن درس بایـد دروس پـیش نیـاز گذرانـده شـده باشـد یـا ایـن درس                 آی
نیــاز درس دیگــري اســت؟ یــا حتــی درس بــراي تعیــین ســطح اســت؟ جایگــاه درس   پــیش

 زیستی ـکجاست؟ در ابتداي برنامه، میانه یا در پایان برنامه است؟ آیا توسعه دانش یا دانش  
  ي است یا عملی؟نظرعملی مدنظر است؟ آیا درس ـ یا دانش 

  
   سرفصلاهداف. 3
هداف یادگیري آن دسته از اهدافی هستند که دانـشجو را بـه سـوي امـور قطعـی یـادگیري        ا

اهـداف  . هدایت کنند و چون عنصر حیاتی کالس درس هستند باید به روشـنی بیـان شـوند                
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ري را ه یـادگی یـژ سـپس اهـداف و   ابتدا اهداف کلی یا عمومی یادگیري و    معموالً یادگیري،
، یادگیریها و توانمندیهاي هـدف درس  سرفصلبهتر است در بخش اهداف  . دنشو  شامل می 

ی را کسب یاهاینکه دانشجویان در پایان درس چه توانمندی و   براي دانشجویان مشخص شود   
اند؟ در ارتباط با درس، باید توقعی که از دانشجویان با اصـطالح یـادگیري از آن یـاد              کرده
   .ودشود، مشخص ش می

اهداف یادگیري اهدافی هستند که استاد با همکاري دانـشجو در بـه اجـرا              همچنین،  
اهـداف عـام و   ، اهـداف ایـن  . کنـد  در آوردن آنها در یک حوزه شناختی خاص دنبـال مـی       

اهداف عام معرف نوع یادگیري و اهداف خـاص معـرف      . کنند  اهداف خاص را معرفی می    
  .عملکرد هستند

 جمالت کوتاه یک تا سه خطی هستند که به طور کلی موالًاهداف عام یادگیري مع  
تواند یک تا سه هدف عام داشـته   هر سرفصل می . دنکن  مقاصد آموزشی درس را تشریح می     

 باید با یک جمله معموالًاین اهداف . باشدداشته  هم  از این تعداد را     بر اساس نیاز بیشتر     یا  و  
و در انتها بـا یـک مطلـب کامـل کننـده بـه        سپس یک هدف عام را دنبال کنند  ،آغاز شوند 
  :براي مثال .پایان برسند

  ؛ )مرحله اول( ......................درس 
  ؛)مرحله دوم( را بفهمند ...............دهد تا  به دانشجویان امکان می

  .)مرحله سوم( محقق شده است  ...............آموزش 
 طـور  یک تا سه خطی هـستند کـه بـه    جمالت کوتاه   اهداف خاص یادگیري معموالً   

پردازنـد کـه دانـشجویان بایـد در شـرایط آموزشـی در آن             مشخص بـه تعریـف چیـزي مـی        
 دارا بـودن، قبـول کـردن، تعریـف     :ماننـد  در آنهـا از افعـالی       و معمـوالً   یت کسب کنند  موفق

  :براي مثال .شود  توضیح دادن استفاده می وکردن، دریافت کردن، ارزیابی کردن
  .را داشته باشد ..............دانشجو باید مهارت ......... .........ان درس در پای

  
  ي سرفصلمحتوا. 4

محتوا قسمتی . وجود نداردقانونی کلی در خصوص اینکه چه اطالعاتی باید در محتوا باشد          
بهتـر اسـت در بخـش    . انـد  از سرفصل است که موضوعات مورد بحث در آن مشخص شده        

  و نیـز گونـه ابهـامی وجـود نداشـته باشـد         خوبی تعریف شـوند تـا هـیچ        محتوا موضوعات به  
همچنـین بهتـر اسـت نظـم و مـدت پـردازش بـه               . بنـدي شـوند    بندي و به نـوعی درجـه       دسته

از هـر کـدام از موضـوعاتی کـه امکـان دارد فهرسـتی تهیـه          . موضوعات در نظر گرفته شود    
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ارتبـاط بـین   سـرانجام،  . تراز شـود گردد و از آوردن کلمات مبهم، دوپهلو و کلی گوییها اح   
  .درس با سایر دروس نیز مشخص شود

  
  فعالیتهاي آموزشی. 5

د، فعالیتهاي آموزشی نامیـده  نپذیر تالشهاي ملموسی که براي رسیدن به اهداف صورت می        
رغـم پیـشرفتهاي علمـی و      علـی ، هیچ کـدام ، زیرا دشوار است  این فعالیتها انتخاب  . شوند  می

 کارآمدي یادگیري بیـشتر بـه   1 به قول ریشار پره ژان.ناپذیر نیستند لغزشو   مطلوب ،فناوریها
اي کـه    همـان کـار ذهنـی   ؛روشـهاي آموزشـی  به کیفیت و کمیت کارذهنی بستگی دارد تا        

 اشـت به گفته او باید همیشه توجـه د . (Prégent, 1990)دهد  امکان خالقیت را به دانشجو می
ید با اهداف یادگیري یا توانمندیهایی کـه بایـد شـکوفا        که فعالیتهاي آموزشی و یادگیري با     

این فعالیتها بایـد   .شوند منسجم و با افعال کنشی که در بخش اهداف نام بردیم مرتبط باشند         
  .با توجه به کارکرد اهداف یادگیري انتخاب شوند نه برعکس آنها

 ياهزارشـ  سـخنرانیها یـا گ  ، ماننـد  گیرند  برخی فعالیتهاي آموزشی از صدا کمک می      
 برخـی  ؛هـا   مکتـوب یـا چکیـده   ياه گزارش، مانندگیرند   برخی از نوشتار کمک می     ؛شفاهی

لوازم و از برخی ؛  استفاده از آزمایشگاهها انند م ،دهند  فعالیتها خارج از کالس درس رخ می      
 برخـی فعالیتهـا   سـرانجام،   و تـصویري  ـ  دسـتگاههاي صـوتی  ، ماننـد کنند اسباب استفاده می

 به محض اینکه فعالیتهاي آموزشی و یادگیري مشخص ،این بنابر. ندا رخی گروهیانفرادي و ب
  .دو دسته فعالیتهاي داخل کالسی و خارج کالسی تقسیم شوندبه توانند  شوند، می می

 بهتر است دانشجو با مطالعه سرفصل دریابد درس چگونه و همراه با چـه    ،به هر حال  
یکـی دیگـر از فعالیتهـاي آموزشـی     .  با آنها منطبق کندفعالیتهایی ارائه خواهد شد تا خود را 

 تـوان  مـی موضـوع در ایـن بـاره بـسیار وسـیع اسـت و         . تواند استفاده از وب سایتها باشـد        می
در حـال حاضـر تعـداد بـسیاري از       .  مفصل در خصوص فواید و مضرات آن نوشت        اي   مقاله

 دسترسی به برخی تنها بـا  د؛ برخی براي همه قابل دسترس ونوب سایتهاي درسی وجود دار   
  . پذیر است کلمات عبور امکاناستفاده از 
  

  ارزشیابی. 6
ــداریم  ــواع ارزشــیابی را ن ــا تشخیــصی   چــون مــی،مــا قــصد تعریــف ان ــیم ارزشــیابیها ی    2دان

                                                                                                                                  
1.  Richard Prégent 
2.  diagnostique 
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ــستند ــی      ،ه ــشجویان را م ــاد دان ــا زی ــط ی ــم، متوس ــرد ک ــه عملک ــی درج ــه   یعن ــنجند ک   س
 1تکـوینی شـود و یـا    اي به آنهـا داده مـی    و نه نمره  شوند    نه روي تابلوهاي اعالنات اعالم می     

   بــراي تهیــه اطالعــات دربــاره پیــشرفت کارهــاي دانــشجویان      ایــن ارزشــیابی . هــستند
  منظـــور اصــالح عملکـــرد نهــایی کـــه از    رود و از تمرینهــاي هیجـــانی بــه   بــه کــار مـــی  

ــشجویان انتظــار مــی  ــز . کنــد رود اســتفاده مــی دان ــه روي تابلوهــاي  ارزشــیابی تکــوینی نی   ن
ــی  ــالم م ــات اع ــره  اعالن ــه نم ــهاي  شــود و ن ــا دب ــیا آنه ــیابی  . شــود ده م ــدي ارزش ــوع بع   ن

ــانی ــدازه   2پای ــراي ان ــه ب ــت ک ــی       اس ــار م ــه ک ــشجویان ب ــرد دان ــه عملک ــري درج    رود گی
ــم      ــالم و ه ــات اع ــابلوي اعالن ــم روي ت ــره د درو ه ــا نم ــ آنه ــیی ــود ده م ــابر.ش ــن  بن    ،ای

مالکهـاي ارزشـیابی چـه      .خواهد شد ره پایان ترم چگونه محاسبه      یک دانشجو باید بداند نم    
 دانـشجو قـرار   شاید بهتر باشد حتی یک کپـی از فـرم ارزشـیابی در اختیـار       . چیزهایی هستند 

شـوند، مطلـع     تـصحیح مـی  - با توجه به مالکهـاي ارزشـیابی   - ها  تا از روشی که ورقه گیرد
  :این بنابر. شود

 یـد ابد یـا توانمنـدیهایی کـه    واهداف یادگیري دنبـال شـ    ارزشیابی باید هماهنگ با     ـ  
  .، صورت گیردیابندتوسعه 
  .ارزشیابی باید هماهنگ  با محتواي درس مورد بحث در کالس درس باشد ـ
 بسیار واضح و روشن  باید، بخصوص از نوع سوم که با نمره همراه است، ارزشیابی ـ

اینکـه ارزشـیابی شـفاهی، کتبـی، در         . باشـد براي دانشجویان به همراه نداشـته         باشد و ابهامی  
کالس یا خارج کالس، انفرادي یا گروهی است، همراه با یک سـري ابـزارآالت اسـت یـا             

  . از مواردي هستند که دانشجو باید مطلع باشد،بدون آنهاست
  
  تقویم مالقاتهاي دانشجویی . 7

بـراي  را ز ابتـدا زمـانی    اختیاري باشد، بهتر اسـت ا ي مربوط به درس   اهحتی اگر انجام تمرین   
 از طریق اندابرخی است. مالقات استاد و دانشجو در طول ترم یا سال تحصیلی در نظر گرفت  

  .کنند وب سایتها این ارتباط را برقرار می
  
  منابع . 8

تواند داشته باشد، بخش منـابع اسـت؛ یعنـی         قسمتی از سرفصل درسی که اهمیت زیادي می       
                                                                                                                                  
1.  formative 
2.  sommative 
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ایـن منـابع اجبـاري یـا     . دامه درس باید در اختیـار داشـته باشـند         منابعی که دانشجویان براي ا    
توانند کتابهاي آموزشـی و مرجـع، مجموعـه متـون، فایلهـاي مجـازي،         می و اختیاري هستند 

تـوان ابـزار آالت مـورد نیـاز را      برخی موارد میدر  . پاورپوینتها، جداول و وب سایتها باشند     
ابزاري چون وسـایل نقاشـی   و سهاي مخصوص کار، افزارها، لبا  برخی نرم مانند ؛معرفی کرد 

  ... . تصویر، و ،یا موسیقی یا ضبط صدا
  
  گیري نتیجه. 9

کنیم که یک سرفصل از دو      یک سرفصل مطلوب خاطرنشان می     ءدر آخرین بخش از اجزا    
  . سرفصلمایه و از جهت بنسرفصل از جهت شکل : شود جهت بررسی می

ه سرفـصل را محـدود و بـه ارائـه نکـات      اندازبهتر است  در خصوص شکل سرفصل     
بـه   به تـدریج در طـول کـالس اطالعـات تکمیلـی      تا صفحه اکتفا کرد 7 تا 4اساسی آن در    

  .منتقل شوددانشجویان 
توان محتوا را از قبل مشخص کرد و گروهی آن  مایه سرفصل نیز می  در خصوص بن  

شود یا  که در ایران هم انجام میاي است      این همان شیوه   ؛ در اختیار استاد بگذارند     تهیه و  را
محتـوا یـا همـان    .  تـا خـود بـه تهیـه آن بپـردازد     ه شودداداختیار تام به استاد آن درس     اینکه  
 باید با محتواي در هر صورت و یات بپردازد یا  تحلیلی باشد ئتواند به جز     سرفصل می  ۀمای بن

  .ت کنددرس مطابق
 ذکر این نکته ضروري اسـت       از بررسی اجزاء یک سرفصل مطلوب دانشگاهی      پس  

گیـري بـه    بـا جهـت  بـراي مثـال،   . ثیر عـواملی باشـد  أتواند تحت ت تهیه سرفصل درس می  که  
راهنمـایی   کسب دانـش گیري به سمت یادگیري به    یا با جهت   انتقال دانش سمت آموزش به    

اي  آموزش و یادگیري دانش، زیستن با دانش و به عمل در آوردن آن از اهمیت ویژه         . شود
توانـد    ا یک سرفصل کارآمـد مـی      زیر ،تواند تغییراتی را بپذیرد     سرفصل می . رخوردار است ب

تواند  توان ادعا کرد که یک سرفصل می با تمام این گفتار باز هم نمی   . زمانی ناکارآمد باشد  
 و دربـاره یـک   ، در نـوع خـود  ، بخصوص که اگر اولین، شود تهیهبه دور از هرگونه نقصی      

ه ـکــ -ی ـاي دانـشگاه ــرفــصلهـبــریم تجدیـدنظر در س   کـه پــی مـی  اینجاســت .درس باشـد 
 آخــرین .روري اســتـ ضــ-رســد  ه مــیــــد دهــــه چنــــا بــــخ تــدوین برخــی از آنهــــتاری

اي   سرفـصلهاي درسـی  ،وسـ از یـک   . کند  دستاوردهاي روز، دانشجویان را دچار چالش می      
انـد و    آنها را تهیه کردهوجود دارند که در زمان تدوین آنها گروهی متخصص و کارشناس     

امـا از همـه   . کنـد و مـا نبایـد از آن دور بمـانیم        علوم به سرعت پیشرفت مـی      ،از سوي دیگر  
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و بـا   انـد   در غـرب تهیـه شـده   ،ویـژه در علـوم انـسانی    ه ب،تر اینکه اکثر اطالعات موجود  مهم
  .شود سازي برخی علوم به شدت احساس می و نیاز به بومی فرهنگ ما همسانی ندارند

  
  میزان مطلوبیت سرفصلهاي رشته زبان فرانسه

را مـرور   در مقطـع کارشناسـی    زبـان فرانـسه    رشـته   سرفـصلهاي درسـی    اینک، براي نمونـه،   
اگرچـه چنـد سـال پـیش بـا همـت        .انـد   تـدوین شـده    1369این سرفصلها در سـال      . کنیم  می

صلهاي قـدیمی  دانشگاه اصفهان سرفصلی ارائه شد؛ برخـی دانـشگاهها هنـوز از همـان سرفـ          
  .کنند استفاده می

در خصوص ویژگیهاي سرفصل درسی صحبت کردیم که باید روشن و واضح بیان          
 در درس بـراي مثـال،   . خـالی از ابهـام نیـستند     آنهـا بینیم که     شود؛ اما در برخی سرفصلها می     

 ساعت آموزش 306 دانشجو باید ، که از دروس پیش نیاز است»دوره مقدماتی زبان فرانسه «
یکـی از روشـهاي   « لفـظ . بگذرانـد یکی از روشـهاي آمـوزش زبـان    ري زبان فرانسه را با      نظ

آمـوزي را مـشخص     زیـرا روش زبـان  ،آیـد   از ابهامات سرفصل به حساب می      »آموزش زبان 
 ،گیرنـد   بـصري کمـک مـی   ـآموزي از روشـهاي سـمعی      برخی روشهاي زبان. نکرده است

 ایـن  .انـد   تهیه شده1 توجه به رویکرد ارتباطی    برخی با و   برخی برنکات دستوري تکیه دارند    
آمـوزي    زیرا گروه آموزشی براي انتخاب روش زبـان ؛ سودمند است  سو،بالتکلیفی از یک    

 زیرا با سالیق متفاوت دانشگاهها، دانـشجویانی بـا سـطح    ، مضررگسوي دی است و از     مختار
  .شود نمایان می این مشکلسواد متفاوت خواهیم داشت که در آزمون کارشناسی ارشد 

 زیرا مطالب تکراري وقـت اسـتاد،   ،تر ذکر کردیم وجود انسجام ضروري است  پیش
 ، درس»تفــسیر متــون ادبــی«در درس  ،بــراي مثــال. دهــد المــال را هــدر مــی دانــشجو و بیــت

در ایـن درس آثـار نویـسندگان    .  پیش نیـاز شـناخته شـده اسـت    »درآمدي بر ادبیات فرانسه «
 ادبیـات فرانـسه در ایـن دو    ،در کـل   و19 و 18 در قرون    ن عمده آنا  بزرگ فرانسوي و آثار   

.  مـورد نظـر اسـت   ...ل، رمـان، تـراژدي، کمـدي و        نووِازجمله،  مهم ادبی   آثار  قرن و انواع    
بـر ایـن      خـود ابهـامی  سـت ا   کـه در سرفـصل آمـده   این سه نقطهذکر توجه داشته باشید که     

یـابیم کـه هـدف،     کنـیم درمـی   دبی نظر میوقتی به هدف درس تفسیر متون ا    . سرفصل است 
کیـد بـر   أکـه در درس پـیش نیـاز ت      درحـالی  ،آشنایی دانشجویان بـا متـون نظـم و نثـر اسـت            

  . و آثار آنهاست19 و 18نویسندگان قرون 
خوانـدن و  « درس بـراي مثـال،   .مرتبط بودن سرفصلها با گرایش رشته نیز مهم اسـت  

                                                                                                                                  
1.  approche communicative 
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مفیـد  فرانـسه   هر دو گرایش مترجمی و ادبیات       تواند براي    می »درك مفهوم متون گوناگون   
  .باشد؛ اما فقط براي گرایش مترجمی در نظر گرفته شده است

 امـا  . با تحـوالت جـاري و فکـري روز همخـوان باشـند         ه،دوسرفصلها باید روزآمد ب   
  .»دستور زبان«و  »ترجمه متون« مانند ،سرفصلهاي دروس فرانسه بسیار کلی است

هر چند در تهیه سرفصل بـراي رسـیدن بـه ایـن      . بردي باشند سرفصلها کار بهتر است   
ندرت یک دانشجو پس از گذراندن چند   که بهدهد میتجربه نشان است، هدف تالش شده 

 یا در مورد ادبیـات فرانـسه و      موفق باشد  ترجمه هرگونه متنی     درواحد ترجمه توانسته است     
  .نظر باشد تفسیر متون ادبی صاحب

در نظـر  زمان  ،لامثبراي .  با تعداد واحد درسی نیز مهم استوجود تناسب سرفصلها  
یکـسان اسـت و    » تاریخچـه ترجمـه   «و  » درآمدي بر ادبیات فرانسه   «گرفته شده براي دروس     

شود و دشوارتر از دومی است که به زبان  این درحالی است که اولی به زبان فرانسه ارائه می   
  .شود فارسی تدریس می

 سرفـصل  بـراي مثـال،  . و تداخل وجـود داشـته باشـد      تکرار در مطالب سرفصل نباید   
  :شود  دو راه اساسی پیشنهاد می،بنابراین .تفاوتی با هم ندارند »2و1مکالمه « دروس

در مقطع کارشناسی فقط به آموزش زبان اکتفا شود و آموزش مترجمی و ادبیات . 1
ار سـال تنهـا بـه فراگیـري      دانشجویان در مدت چهـ ، به عبارتی .شدبا باالتر   مقاطعبه  مختص  

،ترجمه را  به طور تخصصی،مترجمیدر آموزش  ،زبان بپردازند ودر مقطع کارشناسی ارشد
 تـا  دیاموزنـ ببـه طـور تطبیقـی    را  ادبیات فرانسه و فارسی ،ادبیاتو نیز در آموزش    فرا گیرند 

 1فـونتن  در داسـتانهاي ال ، مثـال رايبـ . ثیر این دو ادبیـات بـر یکـدیگر آمـوزش داده شـود             أت
یک  مشخص نیست کداماما  ، وجود داردکلیله و دمنهداستانی مشابه داستان روباه و زاغ در 

شـکورزاده،  ( که ما را به یاد ابیات عبید زاکـانی     2یا اشعار روتبوف   برگرفته از دیگري است   
  3.اندازد در شکایت از روزگار و در باب تنگدستی خود می) 1377

...  برم ه کفاف ندارم و همواره در حسرت نان به سر میوج... : گوید روتبوف نیز می 
  .)1377شکورزاده، ( ... دهد و همه از من روي گردانند دیگر کسی به من وام نمی

                                                                                                                                  
1.  La Fontaine 
2.  Rutebeuf 

  قــرض خـــدا و قــرض خالیـــق بــه گـــردنم   .  3
  

ــرض      ــا اداي قــ ــنم یــ ــرض کــ ــا اداي فــ   آیــ
  

ــد    ــرون ز ح ــادت و قرضــم ب ــزون ز ع ــرجم ف   خ
  

  فکـــر از بـــراي خـــرج کـــنم یـــا بـــراي قـــرض  
  

  در شــــهر قــــرض دارم وانــــدر محلــــه قــــرض
  

   قــرض در کوچــه قــرض دارم و انــدر ســراي      
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تـر و    آموزش ادبیات در مواردي که امکان تطبیق وجود دارد بـسیار شـیرین   ،بنابراین
  .تر خواهد بود به یاد ماندنی

طریقه ارائه دروس و رعایت تقـدم و   د یا در  و ش در سرفصل فعلی بازنگري جدي    . 2
  :شود  به چند مورد اشاره می، براي نمونه.خر آنها مالحظات الزم صورت گیردأت

شود کـه دروس   در دروس مشترك بین دو گرایش مترجمی و ادبیات مالحظه می        ـ  
خاص بـه   به طور   ) واحد 2  هر کدام به ارزش    »نگاري وقایع« و   » ساده ءانشا«(مانند  محدودي  

 و »دروس پـیش دانـشگاهی    «ممکـن اسـت در جـواب گفتـه شـود کـه               .دنپرداز نگارش می 
 اما باید دانست که آمـوزش نکـات دسـتوري    ،پردازند  نیز به این مقوله می    1»دیکته و گرامر  «

 دانـشجو بایـد بتوانـد بـه       ، بـه عبـارتی    .با کاربرد صحیح آنها توسط دانشجویان تفـاوت دارد        
 یعنی آنچه فرا گرفته در موقعیتهاي گوناگون به کار ببرد که ایـن      ،سدمرحله دانش عملی بر   

 واحـد بـسیار نـاچیز    4 یا 2پذیر است و اختصاص دادن   کار فقط با ممارست و تمرین امکان      
 .است

خواندن «درس  واحد درس دیگري است که پس از 2 به ارزش »آواشناسی«درس ـ  
خوانـدن و  «یـن درس و بـه طـور مـسلم پـس از      زمان بـا ا   یا شاید در مواردي هم   »متون ساده 

کـه دانـشجو بایـد بـا       در صورتی.شود  ارائه می »خواندن متون اسالمی  « و   »درك متون ساده  
صدا، نحوه ادغام و غیره اطالعاتی داشته باشد تا بتواند کلمات  صداها، حروف صدادار و بی

 الی وؤناسـب در جمـالت سـ   را به درستی ادا کند یا نحوه باال و پایین بـردن صـدا و لحـن م           
  .امري و تعجبی و غیره را به درستی به کار ببرد

حـین   یکی دیگر از دروسی است کـه نگارنـده بـه خـوبی در             »نگاري وقایع«درس  ـ  
 که سرفصل آن »نگاري وقایع«را درس زی ،پی بردشکل این درس مبه تدریس به دانشجویان   

ی و شخـصی منـدرج در مطبوعـات         نگارش وقایع و حوادث اجتمـاعی، سیاسـی، خـانوادگ         
 ،هاي مناسب در هر زمینـه اسـت     فرانسه زبان و توصیف صحنه و کاربرد اصطالحات و واژه         

؛ انـد  شـود کـه دانـشجویان هنـوز همـه دروس دیکتـه و گرامـر را نگذرانـده               زمانی ارائه مـی   
 بیـان  بدون دانستن ساختار جمـالت بـه  که توان از دانشجو انتظار داشت      می چگونه   بنابراین،

  .حوادث بپردازد
فنی، نظم و نثر، مطبوعـاتی، علـوم    ـ  در گرایش مترجمی، متون گوناگون از علمیـ 

                                                                                                                                  
مقاله از همان عبارات سرفصلها اسـتفاده شـده اسـت و اگـر بـه       این  است که در    این نکته الزم    یادآوري  .  1

اند و به عمد به امال و دستور   این عبارات در سرفصلها آمده،خوریم  واژگانی چون دیکته و گرامر برمی     
 .اند زبان تغییر نیافته
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ترجمـه متـون   «شود و درسی به نـام   انسانی و اجتماعی، هر کدام چند واحد مختصر ارائه می  
  .خورد  به چشم نمی»ادبی

ن معاصر به قدیم  دروس ادبیات به جاي این که از قرو،از طرفی در گرایش ادبیاتـ 
با توجه به قرون ذکر شده، شود که درك زبان آن متون      آغاز می  18 و17 از قرون    ،برگردد

  .تر هماهنگ نباشد شاید در مواردي با سطح معلومات دانشجویان در ترمهاي پایین
 .ر گرفتـه شـده اسـت   ظ فقط براي گرایش ادبیات در ن      »روش تحقیق «همچنین درس   

 آمـوزش زبـان   هاي بیـشتري بـه   در گـرایش مترجمـی تعـداد واحـد         شود پیشنهاد می بنابراین  
 آشـنایی و  ، زیرا الزمه ارائه مـتن ترجمـه خـوب      ،اختصاص یابد فارسی و سبکهاي نگارشی     

بهتر است در گـرایش ادبیـات نیـز در حـد ممکـن        .  و مقصد است   أتسلط به هر دو زبان مبد     
بـه سـمت بـومی کـردن سرفـصلها       گامیبا این روش  ؛ادبیات به شیوه  تطبیقی تدریس شود  

  .)1380بیگی،  بهرام (ایم  داشتهرب
شناسـی و شـناخت فرهنـگ      کم دو واحد به فرانـسه      شود دست  در خاتمه پیشنهاد می   

گونـه شـباهتی بـه هـم       از آنجا که فرهنگ ما و کشور فرانسه هیچ    . اختصاص یابد  این کشور 
 بهتر است برخی موارد     ،شود  می موجب سوء تفاهماتی  از مسائل فرهنگی    آگاهی  ناو   ندارند

   .آموزش داده شوند
  

  گیري نتیجه
هاي غیر علوم انـسانی نیـز کـاربرد خواهـد      ویژگیهایی که در این مقاله برشمردیم براي رشته 

رسد در یک سرفصل مطلوب مثلث آموزش، یعنی استاد، دانشجو و منبع   به نظر میوداشت 
 از درس و دانشجو، شناخت دانشجو از استاد و شناخت استاد. شود درسی، در نظر گرفته می 

بخشهاي مختلـف سرفـصل از تعریـف    . محتواي درس در سرفصل مطلوب باید رعایت شود   
گرفته تا فعالیتهاي آموزشی و غیره همه و همه در خدمت استاد و دانشجو هـستند تـا تعامـل          

صل که همانـا کـسب   بین آنها و رابطه با درس مورد نظر به خوبی برقرار شود و اهداف سرف    
مهارت و دانش از طرف دانـشجوست در زمـانی معـین محقـق گـردد کـه بـدیهی اسـت در          
صورت وجود نقص در هر یک از بخشهاي سرفصل انسجام الزم به وجود نخواهـد آمـد و                

  .به هدف مورد نظر نخواهیم رسید
 تحـول در سرفصلهاي درسی با توجه به تحوالت جامعه بازنگري شـوند و        امید آنکه   

ویژه علوم انسانی، علومی که با انسان در ارتباط بیـشتر اسـت، هـر چـه               هسرفصلهاي درسی ب  
  .صورت گیردتر  سریع

 بهتـر اسـت   .شـود   سطح آموزش بهتـر مـی  ،پس هر چقدر سرفصلها بهتر تنظیم شوند  
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  :المثل معماران آموزشی خوبی باشیم که ضرب
  رود دیوار کج ی   تا ثریا م            گر نهد معمار کج  اولخشت
  .شامل حال ما نشود
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