
چكيده
همان طور كه مى دانيم، امروزه هدف از آموزش زبان تنها يادگيرى واژه ها و قواعد دستورى براى خواندن و نوشتن به آن زبان نيست، بلكه هدف 
نهايى اين است كه زبان آموز بتواند خوب و روان صحبت كند و با مخاطب خود به راحتى ارتباط برقرار سازد. براى دست يافتن به اين هدف الزم 
است كه زبان آموز كاركردهاى متفاوت گفتمانى آن زبان را بشناسد و بداند كه از هر كدام در چه شرايطى و چگونه استفاده كند. روش هاى آموزش 
زبان نيز براي آشنا ساختن  زبان آموزان با اين اصول و كاركردها، از منابع متنوعى اعم از منابع ساختگى و واقعى استفاده مى كنند. اين منابع طبق 
رويكرد به كار رفته در هر يك از روش هاى آموزش زبان كه در طول زمان براساس نيازهاى زبان آموزان و پيشرفت فناوري دستخوش تحول 
شده اند، هر يك به نحوى انواع متون و اصول مختلف گفتمانى را در خود جاى داده اند. با توجه به محدوديت زمانى و پرجمعيت بودن كالس هاى 
زبان پايه در مؤسسات آموزشى و در دانشگاه ها، مدرسين زبان بيشتر وقت را صرف تدريس آن نوع روش آموزشي مي كنند كه توسط اين مراكز 
انتخاب شده اند. بخش وسيعى از يادگيرى زبان آموزان به كمك همين روش ها انجام مى گيرد. بنابراين، مطالعه ي سير تحوالت روش هاي آموزشي 
از ابتدا تا به امروز، امرى ضرورى به نظر مى رسد؛ تا به كمك آن، مدرسين زبان از انواع متون و نظام هاى گفتمانى به كار رفته در روش هاى 

آموزشى شناخت كافى پيدا كنند و با در نظر گرفتن سطح آموزشى زبان آموزان، بر كيفيت تدريس خود بيفزايند.
در همين راستا در اين مقاله قصد داريم، انواع متون و كاركردهاى آن ها را معرفى كنيم و سير تحول آن ها را در روش هاى آموزش زبان فرانسه 
نشان دهيم. هم چنين به بررسى و تحليل نقش و تأثير اين متون در روند آموزش زبان فرانسه مى پردازيم. به همين منظور نظر مدرسين زبان و 
زبان آموزان را درباره ي كيفيت و عملكرد چهار نوع متن روايى، توصيفى، استداللى و تأويلى در يادگيرى زبان آموزان مورد پرسش قرار مي دهيم 

و مقايسه مى كنيم.
هم چنين نشان خواهيم داد كه كاربرد هر يك از اين متون در يادگيرى مباحث متفاوت زبانى چيست. اين مطالعه مشخص مى كند كه به ترتيب 

اهميت، دو متن استداللى و روايى بيشترين بسامد يادگيرى را براى زبان آموزان ايرانى دارا هستند.
كليد واژه ها: آموزش زبان فرانسه، انواع متن، روش هاى آموزشى، ژانر گفتمانى، فرايند يادگيرى.
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