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 چکیده
التحصهیالن و دانشهجویان این رشهته در ماسهسها  و  فارغ ۀ به واسهطزبان فرانسهه به عنوان زبان خارجی  

دولتی کهانون زبهان ایران بهه کودکهان تهدری  ۀ  مهدار  ابتهدایی ریرانتفهاعی و بان انهدکی در موسهههسههه
آموزشهی بر بهبود روند تدری  معلم، بعاهام مواجه هسهتیم که در ۀ شهود  با توجه به تثثیر گذراندن دورمی

های ار  کشههور معلمان تنها با تهیه بر تحصههیال  دانشههراهی در گراینبرخی از ماسههسهها  و مد
آموزشههی مشههتول تدری  این زبان به کودکان هسههتند  این ۀ  ماتلف زبان فرانسههه و بدون گذراندن دور

وضهعیت کنونی ۀ نامه در صهدد مطالعتحلیلی و با اسهتفاده از ابزار پرسهن-توصهیفیۀ پژوهن به شهیو
آموزشهی ۀ آموزشهی و نو  موسهسهۀ جنسهیت، تحصهیال  دانشهراهی، گذراندن دورمعلمان از حیث سهن، 

دیهده و رفتهار بهینهه در معلمهان آموزش ۀ  ( بهه مطهالعه2009در آنهان اسهههت و بها تهیهه بر مطهالعها  وانتیهه  
های این دو گروه را نسههبت به این شههاخن بسههنجد  رفتار بهینه ندیده پرداخته اسههت تا تفاو  آموزش 

گران متدهای آموزش کال  اسهت که مورد تثیید متاصهصهان و تدوینرۀ  های ادا روش ۀ  ع درواقع مجمو
از طری  آمهار توصهههیفی و  83ههای این پژوهن کّمی کهه بر روی بهاشهههد  یهافتههزبهان می نفر از معلمهان 

دهد که بین از اسهتنباطی  آزمون تی مسهتقل، همبسهتری پیرسهون، اسهپیرمن، آنوا( انجام شهد، نشهان می
دوره ز  نیمی ا ویآنان  بودند  هم ژۀ  های  معناداری در نم آموزش به کودکان را نرذرانده  تفاو   نۀ  رفتار بهیرۀ  چنین 
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دو  با گذراندن  دو گروه مشاهده شد  این تفاو  صرفام  ماس رۀ معلمان  و مدرسان  دولتی معنادار بود سۀ  آموزشی 

و گراین مدر   سان نداشت  و هیچ ارتباط معناداری با سن، جنسیت، سطح تحصیال  
آموزشی، رفتار بهینه، زبان آموز کودک ایرانی، زبان خارجی فرانسهرۀ معلم، دو  ها:کلیدواژه

 . مقدمه1
ای که آن را جزو معلوما  امروزه تسلط بر یک یا چند زبان زنده در دنیا نوعی ارزش اجتماعی به خود گرفته به گونه 

های آموزش زبان به شد  و به صور  مداوم در آورند؛ از این رو، دوره زندگی بشر به شمار می ضروری و الزم در  
توس  از  نشان  که  فرآیندهایی  از  یهی  هستند   پیشروی  شرو  عۀ  حال  سن  آمدن  پایین  دارد  آموزش  نو   این 

»آموزش ز  (  از نظر متاصصان آموزش زبان نی111:  1392یاددهی ]زبان خارجی[ است  حیدری،  -یادگیری 
پایین  سنین  در  کودکان  کردن  مجهز  یهی  دارد:  دوگانه  هدفی  مهار  زودهنرام  به  در تر  و  خوب  ارتباطی  های 

 ( 8:  2003 پورشه و گرو،   سازی بزرگسال آینده برای ورود به دنیای واقعی معاصر« حال آماده عین 
انرلیسی، در ماسسا  خصوصی و دولتی  در ایران زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی دوم بعد از زبان  

شهرهایی چون تهران، اصفهان،  های کالنهای زبان، مدار  ابتدایی ریرانتفاعی و مهد کودک نظیر آموزشراه
و می   …مشهد  تدری   کودکان  کودکان  به  بر  مقاله  این  تمرکز  مهار    11الی    7شود   که  است  های ساله 

اند  معلم زبان فرانسه با قرار دادن یادگیری زبان فرانسه آراز کرده خواندن و نوشتن را در زبان فارسی پین از 
تواند  می  1کنندهگویی و در واقع با استفاده از رویهردی سرگرم کودک در محیطی متشهل از بازی، ترانه و قصه

باید به این هایی،  روش چنین  به کار بستن  ررم  علی   به صور  ضمنی زبان خارجی دیرری را به او بیاموزد 
گاه همسان با یادگیری همان زبان به عنوان زبان مادری »یادگیری یک زبان خارجی هیچ  نهته توجه داشت که

شیوه (85  : 2006،  2گاونک نیست«   نو   این  درواقع  نح   نو   وۀ  ها،  از  را  کودکان  به  آموزش  و  یادگیری 
گاه با تربیت معلمان زبان دوم خارجی هیچ  گردد تربیت معلمان زبانکند و موجب می بزرگساالن متمایز می

 ( 25: 2010، 3مشابه نباشد  مهر 
زبان فرانسه، آموزش زبان فرانسه به کودکان در دو واحد در  تۀ با نراهی بر سرفصل درو  دانشراهی رش

رش  دانشراهی  درو   است تۀ  سرفصل  شده  گنجانده  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  فرانسه  زبان  آموزش 
گردد  دانشراه تهران و دانشراه علوم تحقیقا  تهران ارائه می سۀ  که این در  تنها در دپارتمان زبان فراندرحالی 

زبان تۀ معلمانی است که فارغ التحصیل یا دانشجوی رشدۀ آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران نیز بر عه
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های آموزش زبان فرانسه به ی از مدرسان دوره های مترجمی، آموزش و ادبیا  هستند  برخفرانسه از گراین

کودکان را در بان فرهنری سفار  فرانسه در ایران، انجمن ایرانی زبان و ادبیا  فرانسه در دانشراه الزهرا 
 آموزشی مشتول تدری  این زبان به کودکان هستند  رۀ گذرانده و برخی دیرر بدون گذراندن دو

ان شرایطی اعم از مد  زمان محدود آموزش، عدم برخورد آنان  در بافت آموزش زبان خارجی به کودک 
های تربیت معلمان زبان خارجی و سطح زبانی مدرسان بر کیفیت آموزش با زبان در خارج از کال ، دوره 

می  آنجایی68  :2017گذارد  گنرولی،  اثر  از  دانشراه (   در  و که  دانشجویان  تربیت  هدف  ایران،  های 
تدری  زبان فرانسه نیست و در گراین آموزش نیز تمرکز زۀ ن ادبیا  و مترجمی در حوالتحصیالن گرایفارغ

گونه به تثلیف درآورد که گذراندن توان بدینبر آموزش به کودکان هم وجود ندارد، فرضیه این پژوهن را می
ویرۀ  دو بهیژۀ  آموزشی  رفتار  بر  مثبت  تثثیر  بهینۀ  کودکان  رفتار  دارد   که مدرسان  نۀ  مدرسان  است  عبارتی 

زۀ ای از رفتارهایی است که متاصصان حواست و آن، مجموعه  پژوهشرر در جریان این پژوهن به آن رسیده
کرده  توصیه  معلمان  به  به کودکان  تدری   روند  در  خارجی  زبان  چهار آموزش  آموزش  آن  براسا   که  اند 

وزش زبان به کودکان به تفصیل به شرح این مهار  زبانی را پین ببرند  در بان انتهایی نظریا  پیرامون آم
های آموزش شیوه  کودکان و تفاو  ژۀ آموزشی ویرۀ موضو  خواهیم پرداخت  با توجه به اهمیت گذراندن دو

توان مساولیت تدری  به زبان آموزان خردسال را به دست معلمانی سپرد به آنان از نو  بزرگسال، چرونه می 
اند، مشتول ها کسب کردههای ماتلف زبان فرانسه در دانشراهبانی که در گراینکه صرفام با تهیه بر دانن ز

گویی به این سااال  خواهیم تدری  به کودکان بشوند؟ با تهیه بر این مساله، در این پژوهن درصدد پاسخ
که فران   بود  زبان  معلمان  کنونی  ماسسۀ  وضعیت  نو   جنسیت،  حیث سن،  از  ایران  در  آموزشی، سۀ  کودکان 

تفاو  نمتحصیال  آکادمیک، گراین تحصیلی، گذراندن دوره  چرونه است؟  بهینه در رۀ  های آموزشی  رفتار 
ویژگی  از  کدامیک  است؟  چرونه  ندیده  آموزش  و  دیده  آموزش  جنسیت، معلمان  سن،  نظیر  معلمان  های 

 ار بهینه رابطه معناداری دارند؟رفت رۀ  های آموزشی با نم تحصیال ، گراین تحصیلی و نو  ماسسه، گذراندن دوره 
به شرح نظریاتی در مورد نح به این سااال  ابتدا  پاسخ  عملهرد معلم در کال  آموزش زبان  وۀ  برای 

معلم که در این پژوهن مورد توجه نۀ  پردازیم و براسا  آن به تعریف شاخن رفتار بهیخارجی به کودکان می 
از طری  این تحقی ،  در  پرداخت   به توصیف وضعیت فعلی معلمان زبان عۀ    مطالاست، خواهیم  میدانی 

 کنیم رفتار بهینه را با هریک از متتیرهای باال بررسی می رۀ کودکان پرداخته و در انتها ارتباط نمسۀ فران

 تحقیقنۀ . پیشی2
گردد و پ  از جنگ جهانی دوم بازمی  1960ها به کودکان به سال آموزش زبانچۀ معتقد است تاریا 1اونی 

 
1. O’Neil 
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(  14:  1993آراز شده و تاکنون ادامه دارد  اونی،    1985درحالی که این نو  از آموزش به طور رسمی از سال  
پایان لۀ  آموزش زبان خارجی به کودکان مطالب بسیاری در قالب کتاب، رسازۀ  در حو مۀ نادکتری، مقاله و 

 کنیم از آن میان به موارد مرتبط اشاره می  کارشناسی ارشد انجام شده است که
خاوری   مقاله 1398نازنین  در  امهانا « (  و  شرایط  کودکان:  به  خارجی  زبان  »آموزش  عنوان  با  ای 

داند و به راهبردهای یادگیری زبان خارجی را موجب تقویت قدر  شناختی کودک و ایجاد انریزه در او می 
اشا کودکان  در  فرانسه  زبان  می یادگیری  گنرولیره  انجلی  رسا2017   1کند   موضو  لۀ  (  به  را  خود  دکتری 

اختصاص داده   هندعۀ  آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به کودکان در محیط آموزشی: مورد مطال
یادگیری زبان فرانسه در هند و نظر والدین در مورد دالیل یادگیری  وۀ  نحعۀ است  وی در این تحقی  به مطال

پرداخته است  مهدی حیدری  این ز با نرارش مقاله 1392بان توسط فرزندشان  به   (  »آموزش زبان فرانسه 
زبان  یادگیری  در  تثثیرگذار  عامل  عنوان  به  سن  عامل  بررسی  از  پ   ارتباطی«  رویهرد  با  ایرانی  کودکان 

پرداخته است  محمودرضا بصری و ارتباطی از خالل دو متد زبان کودکان    خارجی، به بررسی رویهرد سمعی
ای بر گذاری، سازماندهی معنایی و یادگیری مرحله »تثثیر بافت لۀ ( در مقا 1392گشمردی و ملیحه سعیدی  

کاهن فراموشی نزد فراگیران خردسال ایرانی زبان فرانسه« معتقدند یادگیری کلما  جدید با استفاده از متن،  
ای در چند جلسه موجب کاهن فراموشی و یادگیری مرحله  موضوعاتی که کلما  آن ارتباط معنایی دارند

به    ( در مقاله 2013   2گردد  احمه آیهانمی  به عنوان زبان خارجی  خود تحت عنوان »آموزش زبان فرانسه 
های جمعی« از نقن اینترنت در بهبود وضعیت یادگیری در کودکان در مقایسه با گروه کودکان به کمک رسانه 

گفته   وندی  کنترل سان  زهره  عاطفه  و  محمودرضا گشمردی  در مقا1390است   مهار  لۀ  (  های »تثثیر 
سپاری  های به حافظه آموزان خردسال« به کارگیری شیوه بر یادگیری زبان خارجی نزد زبان   3شناسی زبانعصب

فعال  موجب  را  نیم تصویری  خارجی می رۀ  کسازی  زبان  پایدار  یادگیری  و  کودک  مقاراست  »تثثیر   لۀدانند  
نازیتا عظیمی میبدی و قصه به نرارش  نزد زبان آموز جوان ایرانی  فرانسه(«  بر یادگیری زبان فرانسه  گویی 

ریزی، اجرا و یاددهی در رشد زبان کودکان ( استفاده از ابزار آموزشی قصه را در سه مرحله طرح1390دیرران  
با مداخله معلم را تثثیرگذار می   12الی    10 پایان 1389    شیما معلمیداندساله  کارشناسی ارشد مۀ  نا( در 

، ابزار قصه را از عوامل قصه  :جوی ابزاری مناسب برای آموزش به زبان آموز ایرانیودر جستخود با عنوان  
کننده باعث رشد درک و تولید شفاهی کودکان دانسته افزاین قدر  تایل در کودکان و به عنوان ابزاری سرگرم 

 
1. Anjali Gangolli 

2. Ahmet Aycan 

3. PNL (Programmation neurolinguistique) 
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یادگیری زودهنرام    - ای تحت عنوان »ضرور  و اهمیت آموزش( با نرارش مقاله 2010   1است  مالک الپار 

پذیری  زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ترکیه« شرو  آموزش زبان فرانسه از سنین پایین را به دلیل انعطاف
کارشناسی ارشد مۀ  نا( در پایان 1387داند  هانیه سادا  حسینی مقدم  دارد، ضروری می   که گوش کودکان 

از بازی به عنوان ابزار سال  11الی  6های نمایشی در آموزش زبان فرانسه به کودکان نقش بازی خود با عنوان 
می  یاد  کودکان  ارتباطی  مهار   بردن  باال  در  طبیآموزشی  فراگیری  موجب  را  آن  و  می کند  زبان  داند  عی 

با عنوان  1385  کارشناسی ارشد دیرری را مهتاب مرواریدمۀ  ناپایان  در آموزش زبان (  ثابت  نقش تصویر 
دفا  کرده است  وی معتقد است که با تاکید بر تصویر به عنوان ابزار آموزشی   سال  11الی    7فرانسه به کودکان  

کارشناسی مۀ  نا( در پایان 1379توان انریزه، توجه و یادگیری را در کودکان افزاین داد  شیوا سهیلی ارسی  می 
اده از ملودی شعر استف ساله از طریق شعر و قصه  11الی  6آموزش زبان فرانسه به کودکان ارشد خود با عنوان  

 ها را موجب سهولت درک و یادگیری مطالب در کودکان مطرح کرده است  و قصه
قصه،  پژوهن چون  آموزشی  کمک  ابزارهای  از  استفاده  بر  انجام شده،  ایران  در  این  از  پین  که  هایی 

یری زبان های یادگ سن و تهنیکفۀ  متدهای آموزشی کودکان، مول سۀ تصویر، بازی و نماین در کال ، مقای
،  3 دانن، معلم، زبان آموزان(  به نقل از رزو   2خارجی تاکید دارد  درواقع، برحسب مفهوم مثلث آموزشی 

ها پررنگ بوده و دانن فرانسه به واسطه این ابزارها به زبان آموز ( ضلع دانن بسیار در این پژوهن2: 2002
پژوهن نقن   داده شده است، در حالی که هدف این  به عنوان رکن مهم در به کارگیری این انتقال  معلم را 

وضعیت کنونی عۀ  ابزارها و انتقال دانن زبان فرانسه به کودکان برعهده دارد و تاکنون پژوهشی در باب مطال
آموزشی بر روند تدری  معلم انجام رۀ  آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران، تثثیر و اهمیت گذراندن دو

 نشده است  

یا۳  ت پیرامون آموزش زبان فرانسه به کودکان. نظر
تدوین و  و  زبان  آموزش  کودک هممتاصصان  آموزشی  متدهای  وانتیهگران  مهر،  دنیزو4چون  زمی  5،  نۀ در 

هایی را در کتاب و مقاال  خود براسا  مراحل رشد ها و روش آموزش و تربیت معلم زبان خارجی تهنیک
 اند  کودک و نیازهای او ارائه کرده 

شود؛ ( رشد کودک به چهار مرحله مهم تقسیم می 2009ای پیاژه،  به نقل از وانتیه،  رشد مرحلهیۀ  در نظر

 
1. Melek Alpar 

2. Triangle pédagogique 

3. Rézeau 

4. Hélène Vanthier 

5. Hugues Denisot 
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سالری(،  7یا    6 از دو سالری تا    2پین عملیاتی رۀ    دو2 از تولد تا دو سالری(،    1حرکتی حسیرۀ    دو1
عینی رۀ  دو  3 تا    7یا    6 از    3عملیا   دو4سالری(،    12یا    11سالری  صوری  از رۀ     یا  انتزاعی  عملیا  

ها مراحل رشد کودک متفاو  است  از آنجایی که در این پژوهن    در هر یک از این دوره 4سالری به بعد( 12
عملیا  عینی،  رۀ  پردازیم  در دوسوم از رشد میلۀ سال است، صرفام به تعریف مرح  11الی    7تمرکز ما بر سن  

های منطقی براسا  تجربیا  عینی خود از وجود خود را تجربه کند، استداللتواند دنیای خارج کودک می
زۀ تواند به حل محاسبا  ریاضی در حوداشته باشد، با دیرری همهاری کرده و با مقدار معینی از انتزا  می 

 ( 18-19: 2009های قابل مشاهده بپردازد  وانتیه، پدیده
یابند باید آموزش به  شان حاور می خارجی به انتااب والدین  از آنجایی که کودکان در کال  آموزش زبان 

ها و متناسب با سن آنان تعبیه شود؛ زیرا کودکان از  مندی آنان براسا  رویهردی مرکز محور، براسا  عالقه 
  دونیزو، دهندتر است، واکنن نشان می های آموزشی که از سنین آنان پایین سالری به بعد نسبت به روش هفت

چون ایران با زبان خارجی مواجه نیستند و این (  کودکانی که در محیط پیرامونی خوین هم 48- 49:  2005
و این یادگیری ایجاد کرد  زۀ  بایست در آنان انریشود، می مواجهه صرفام به محیط آموزشی کال  محدود می 

های  بنابراین، معلم باید سهان     عملهرد معلم در کال  در  از همان جلسا  اول استوۀ  انریزه حاصل نح
به یادگیری این زبان جدید کند و اهمیت و   ببیند که کودکان را مشتاق  آموزشی را از همان ابتدا طوری تدارک 

که کودکان  چنین، از آنجایی توجه کردن به این نحوه تعامل در جلسا  اول برای ایجاد اشتیاق در آنان است  هم 
ب را  خارجی  زبان  این  می آواهای  مصنوعی  کال (  محیط  در  بار  اولین  انجام  رای  به  باید  معلم  شنوند، 

آنان بتوانند صدای زبان خارجی   کند تا   5هایی بپردازد که ابتدا گوش کودکان را به آوای زبان جدید حسا فعالیت 
 (  12-13: 2011دهند  مهر،  6ها تمییز جدید را از میان دیرر زبان 

ونیازهای   می   7حرکتی  احساسی  آن  بر  را  خارجی  زبان  کارگیری معلم  به  با  را  نظر  مورد  زبان  تا  دارد 
فعالیت رویهردی سرگرم  گرفتن  نظر  در  با  ضمنی و  به صور   و  عالقهکننده  با  متناسب  حرکتی  مندی های 

 8نریگویی( به کودکان آموزش داده دهد  معلم با اتااذ رویهرد بینافره انجام بازی، خواندن ترانه و قصه  آنان
در نظر دارد، مالفهتواند از خالل فعالیتنیز می  های زبانی را در های فرهنری و تفاو  هایی آموزشی که 

 
1. Sensorimoteur 

2. Pré-opératoire 

3. Opérations concrètes 

4. Opérations formelles 
5. Sensibilisation 

6. Discrimination 

7. Affectifs et moteurs 

8. Approche interculturelle 
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 (  43- 48: 2009به کودکان القا کند  وانتیه،  …ها وها، ژستها، جشنبازی 
عمل   ( به کاربست چند توانن به منظور محق  شدن05-35: 2009 به نقل از وانتیه،   1شوو و روگاشوو 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کنند که از آن میان می خواندن در زبان خارجی اشاره می 
: در این توانن به منظور اینهه کودک بتواند در زبان خارجی متنی را قرائت کند باید 2  توانن واژگانی 1

 نای آن شود کلما  آن زبان را بشناسد تا بتواند در هنرام خواندن یک متن نوشتاری متوجه مع
در این توانن صور  نوشتاری حروف یا مجموعه 3آوایی-   توانن نوشتاری2 ای از حروف را  : کودک 

 تواند به آوای آن زبان مرتبط کند  می 
بتوانند متن یا کلمه4تصویری-  توانن نوشتاری3 پین از اینهه کودکان  در این توانن  در زبان :  ای را 

کنند،   قرائت  نوشتهخارجی  تصویر  ثبت  در  کلیدی  نقن  آنان  تصویری  یا  حافظه  و  اندازه  ها، 
کسان   های کلما  در ذهنشان دارد آ

توانند عملهرد زبان و چرونری سازماندهی کلما  در  : در این توانن کودکان می5  توانن دستوری 4
 گردد قل میها را دریابند که این عمل ابتدا از صور  شفاهی و سپ  به صور  کتبی منتجمله

چنین معلم باید یادگیری کودکان را از فهم کلی مطالب به سمت فهم جزئی پین در آموزش زبان خارجی هم
برد  درواقع باید یادگیری هر مطلبی براسا  آن چیزی باشد که کودکان نسبت به آن شناخت دارند و در مرحله 

ها مطالب جدید گام برداشت  »آموزش زبانبعد از مطالب شناخته شده به سمت مطالب ناشناخته و کشف 
ها داشته هایی را در آموزش زبانهای تربیتی و هم تواننطلبد که هم تواننبه کودکان معلمان ماهری را می

آموزش به (  در این پژوهن نیز چارچوب نظری بر مطالعا  وانتیه در کتاب  50:  2005باشند«  دونیزو،  
های این پژوهن ست تا از طری  آن شاخن رفتار بهینه را در بان تحلیل داده استوار ا  کودکان در کالس زبان

 بررسی نماییم  
کال  است که متاصصان آموزش رۀ  های ادافنون و شیوه عۀ  معلم در واقع، مجمونۀ  شاخن رفتار بهی

دوره  در  کودکان  متدهای  تدوینرران  و  آموز زبان  حین  در  و  دارند  تثکید  آن  بر  معلمان  تربیت  ش های 
سۀ کنند  بنابراین مدر  زبان فرانها را در کال  توصیه می زبان، استفاده از این روش نۀ  های چهارگا مهار  

های کودکان و نو  یادگیری  رسد شناختی از ویژگیکودکان با توجه به توضیحا  باال ابتدا ضروری به نظر می
دوره  در  و سپ   کند  کسب  بزرگساالن  از  آنان  این متفاو   در  بپردازد   فنون  این  آموختن  به  آموزشی  های 

 
1. Chauveau et Rogas-Chauveau 

2. Compétence lexicale 

3. Compétence grapho-phonétique 

4. Compétence idéographique 

5. Compétence grammaticale 
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عۀ کودکان مجموژۀ  های تربیت معلم زبان خارجی ویکتب، مقاال  و شرکت دردوره عۀ پژوهن نیز با مطال

 بیانو    تقویت درک   گرامر  آموزشوۀ  در کال  در ، نح  نندهکرویهرد سرگرم   رفتارهایی را در زمینه به کارگیری 
سازی مطالب و آماده  وۀانتقال فرهنگ خارجی، نحکودکان،  هایشناخت ویژگی  ، شفاهی، درک و بیان کتبی

جلسا  اول کال  در نظر گرفته شده است که در هر یک موارد ذکرشده رفتارهایی را به صور  رفتار مطلوب  
وی متاصصان در نظر گرفته و در کنار آن برای استاراج رفتارهای مطلوب، رفتارهای و پیشنهاد شده از س 

پاسارویی به کل سااال  توسط مدرسان شاخصی تحت رۀ  نامطلوبی نیز آورده شده است  از مجمو  نم
نمره  روند  در  و  است  بهینه ساخته شده  رفتار  نمره عنوان  میزان  نامطلوب  و  مطلوب  رفتارهای  به  دهی دهی 

دنبال تثثیِر گذراندن دوم به  پژوهن  بالعه  لحاظ شده است  از آنجایی که دراین  بر رۀ  ستقیم و  آموزشی 
پژوهشرر در جریان  برآمدیم و  به این فرضیه  پاسخ  بهینه در جهت  از عبار  رفتار  رفتار مدرسان هستیم، 

 یب پایه و بنیان نظری ندارد  گذاری این شاخن قلمداد کرده است بدین ترت پژوهن عبار  یادشده را برای نام

 میدانیعۀ . مطال4

کادمیک،  عۀ در مطال میدانی، ابتدا به شرح وضعیت معلمان زبان فرانسه از حیث سن، جنسیت، تحصیال  آ
دیده و رفتار بهینه را در دو گروه آموزش رۀ آموزشی پرداخته و در ادامه نمسۀ آموزشی و نو  موسرۀ گذراندن دو

 براسا  متتیرهای باال بررسی خواهیم کرد ندیده آموزش

 آماری عۀ  . معرفی جام 1- 4

آماری این نۀ  دهند  نموکودکان در ایران تشهیل میسۀ  آماری این پژوهن را تمامی معلمان زبان فران  ۀجامع
مرد بودند و   5زن و    78نفر از این معلمان به روش ریرتصادفی است  این افراد    83تحقی  براسا  مطالعه  

(  تحصیال  معلمان شامل سه سطح  کارشناسی،  2و  1سال تعل  داشتند  جدول  48تا  23گروه سنی  به
کارشناسی ارشد، دکتری( و از سه گراین تحصیلی  مترجمی، آموزش، ادبیا ( بود  الزم به یادآوری است 

کادمیک در این نمونه حاور داشت  جدول   معلم مورد   83(  از مجمو   4و    3که یک نفر بدون تحصیال  آ
دادند  های آموزش به کودکان را گذرانده بودند که تمام این جمعیت را زنان تشهیل مینفر دوره  39مطالعه، 

مۀ های دولتی الزهرا، عالها را در بان فرهنری سفار  فرانسه در ایران، کشور فرانسه، دانشراه این افراد دوره 
المللی چون ملل و آفتاب آذرین آرتا دانن و مدار  بینسۀ  ، ماسطباطبائی، دانشراه تهران، کانون زبان ایران

بودند    نمو  44گذرانده  به هیچ عنوان دوره   5زن و    39آماری  متشهل از  نۀ  نفر از این  مذکور را   هایمرد( 
های نفردر ماسسه  25های آموزش به کودکان را گذرانده بودند،  (  افرادی که دوره 5 جدول    نرذرانده بودند

های خصوصی و دولتی را نفر تجربه تدری  همزمان در ماسسه  6دولتی و  سۀ  نفر در ماس  8خصوصی،  



 9 رانیمعلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ا  ۀ نیرفتار به ۀمطالع

 
های مذکور را نرذرانده بودند صرفام در ماسسا  خصوصی مشتول معلمی که دوره   39داشتند درحالی که  

 (  7و 6به کار بودند  جدول 
 ت یجنس ی فراوان -۱جدول 

 درصد  فراوانی  جنسیت
 93.0 78 زن
 6.0 5 مرد 
 100.0 83 کل

 ی سن یهاگروه  یفراوان  -2جدول 

 درصد  فراوانی  گروه سنی 
 15.0 13 سال   25زیر 
 39.0 33 سال  25-30

 22.0 19 سال  31-35

 14.0 12 سال  36-40
 7.0 6 سال  40باالی 

 100.0 83 کل

 التیسطح تحص -۳جدول 

 درصد  فراوانی  تحصیالت دانشگاهی 
 6.0 5 کارشناسی 

 69.0 58 کارشناسی ارشد 
 22.0 19 دکتری 

 1.0 1 بدون تحصیال  دانشراهی 
 100.0 83 کل

 ی لیتحص  شی گرا  -4جدول  

 درصد  فراوانی  گرایش تحصیلی 

 25.0 21 مترجمی 
 45.0 38 آموزش
 27.0 23 ادبیا  

 1.0 1 بدون تحصیال  دانشراهی 
 100.0 83 کل
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 ی گذراندن دوره آموزش  - 5جدول 

 درصد  فراوانی  جنسیت آموزشی رۀ دو
 46.0 39 زن بله
 53.0 39/5 زن/ مرد  خیر 
 100.0 83 83 کل

 ده یدمعلمان دوره  ی آموزشسۀ نوع مؤس  -6جدول  

 مرد  زن  آموزشی سۀ نوع موس
 0 25 خصوصی

 0 8 دولتی
 0 6 خصوصی و دولتی 

 0 39 کل

 ده یندمعلمان دوره   یآموزشسۀ نوع مؤس -7جدول 

 مرد  زن  آموزشی سۀ نوع موس
 5 39 خصوصی

 0 0 دولتی
 0 0 خصوصی و دولتی 

 5 39 کل

تحقیق .  2- 4  مواد 

کودکان را  ژۀ های آموزشی ویدر این تحقی  در صدد سنجن تفاو  عملهرد معلمانی برآمدیم که برخی از آنان دوره 
آموزشی و تنها با تهیه بر دانن زبان فرانسه آکادمیک خود  رۀ  گذرانده بودند و برخی از آنان بدون شرکت در هیچ دو 

به   بودند   به کودکان  به مطالمشتول آموزش  به این تفاو ،  نائل شدن  به کودکان در کالس زبانعۀ  منظور    آموزش 
،  2و فوراکی    1 پروسهولی  ها ها و تمرین آموزش فرانسه به عنوان زبان خارجی در دبستان: روش (، 2009 وانتیه،  

موزشی در دانشراه های آ(، گذراندن دوره 2011ها به کودکان«  مهر،  »تربیت شدن برای آموزش زبان لۀ  (، مقا2006
تدری  زبان  نۀ  ها چه پیشنهادهای عملی در زمی الزهرا، کانون زبان ایران پرداختیم تا دریابیم این مطالب و کارگاه 

فرانسه به کودکان دارند  بدین منظور سااالتی را مطرح کردیم که در آن رفتارهای درست معلم  از نظر متاصصان  
دهی به این دو نو  ساال بتوانیم  های متفاوتی مطرح شوند تا در انتها با نمره زینه این حوزه( و رفتارهای نادرست در گ

 
1. Proscolli 

2. Forakis 
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 ندیده مشان نماییم  دیده و آموزش رفتار بهینه را در دو گروه آموزش رۀ  نم

 . روش تحقیق 3- 4

از  مشاهده و مداخله در روند آموزش    به منظوربه دلیل محدودیت و عدم همهاری مدار   در این پژوهن،  
این پرسن  است   استفاده شده  پرسشنامه  محق  ساخته(  ابزار  و  فارسی  نامه  روش کّمی  زبان  قالب به  در  و 

ای نظیر سن، جنسیت، تحصیال  سااال  بسته در سه بان طراحی شد  بان اول آن شامل سااال  زمینه 
به پرسن  …و دوم  بان  از    5  بود   چرونری گذراندن  معلمان آموزش ساال مشروط  و  دیده در مورد نحوه 

 عملهرد درست  دو نو  ساالدر قالب   عملهرد معلم وۀ  های آموزشی اختصاص داشت  در بان سوم نحدوره 
 ساال(،  11  شفاهی   بیانو    درک ،  ساال(  3    گرامر  آموزش  ساال(،   13   کنندهرویهرد سرگرم   زۀ حو  درو نادرست(  

کتبی   بیان  و  ویژگی   ، ساال(  9  درک  فرهنری،  ساال(  8    کودکان  هایشناخت  وۀ  نحساال(،   1  رویهرد 
ساال(    1آموزشی  رۀ و نظرخواهی در مورد گذراندن دو  ساال(  12سازی مطالب و جلسا  اول کال   آماده 

خیلی زیاد  از    1عددی لیهر   5از طیف  با استفاده    گویی به سااال  پاسخ وۀ گرفته است  نحمورد بررسی قرار 
پرسشنامه از روش   توسط متاصصان آموزش زبان و آمار،   2پ  از تایید روایی    ( طراحی شد1( تا خیلی کم  5 

با   3باز آزمون - آزمون آزۀ  با  نفر توزیع شد و  ده  بین  به صور  کارذی   (  770  لفای کرونباخ  زمانی دو هفته 
نامه به صور  الهترونیک در  تثیید اعتبار، طراحی پرسن آن را تثیید کرد  پ  از  اعتبارسنجی درونی  و    4پایایی 

پر   طری  شبهه سایت  از  لینک آن  انجام و  اینستاگرام( در  الین  ایمیل،  اپ،  اجتماعی  تلررام، وات   های 
برفی به اطالعا  معلمان دیرر دسترسی  دستر  معلمان قرار گرفت، سپ  از طری  این معلمان به شیوه گلوله 

یک الی پنج رۀ دادند نمدهی به سااالتی که عملهرد درست معلم را در کال  نشان می امتیاز وۀ حاصل شد  نح
دهد( و در  عملهرد معلم را در کال  در  نشان می وۀ  ترین نحمناسب   5رۀ در نظر گرفته شد  به عنوان مثال: نم

سبه شد  به عنوان مثال: امتیازدهی، معهو  محاوۀ  دادند، نحسااالتی که عملهرد نادرست معلم را نشان می 
آمده از طری   نامه، اطالعا  به دستپرسن   83آوری  ترین رفتار معلم است(  پ  از اتمام جمع مناسب   1رۀ  نم

 ندیده سنجیده شد  دیده و آموزش ، در دو گروه معلمان آموزشSPSSنرم افزار تحلیل داده کمی 

 ها . تحلیل داده 4- 4

،  5آزمون تی مستقلاز آمار استباطی  دۀ  صل از این پژوهن کّمی با استفاهای حادر این بان به تحلیل داده 

 
1. Likert 

2. Validité 

3. Test-Retest 

4. Fiabilité 

5. Independent-Sample T Test 
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( خواهیم پرداخت  الزم به ذکر است که ریز اطالعا  به دست  3و آزمون آنوا   2، اسپیرمن 1همبستری پیرسون 
آمار نهایی دکتری نراشته شده است و به علت حجم باالی مطالب تنها به ذکر لۀ آمده از این پژوهن در رسا

 کنیم بسنده می 
 آموزش وۀ در کال  در ، نح  کنندهرویهرد سرگرم   به کارگیری نۀ  معلم در زمینۀ به منظور شناسایی رفتار بهی

انتقال فرهنگ خارجی، نحوه کودکان،   هایشناخت ویژگی   ، شفاهی، درک و بیان کتبی  بیانو  تقویت درک   گرامر
ندیده دیده و آموزش کال ، از مجمو  نمرا  پاسارویان اعم از گروه آموزش سازی مطالب و جلسا  اول  آماده 

معلم در نظر نۀ  میانرین را در طول تحقی  به عنوان شاخن رفتار بهیرۀ  میانرین گرفته شد  این نمرۀ  به سااال ، نم
 ساال است  58پاسارویان به    3.475میانرین  رۀ  نمدۀ  دهن نشان   8گرفتیم  جدول  

 نه یشاخص رفتار به نیانگیمرۀ نم -8جدول 

 انحراف معیار  میانگین  ها دهتعداد دا

58 3.475 32230   

ندیده، از آزمون تی دیده و آموزش رفتار بهینه با عملهرد دو گروه آموزش رۀ  به منظور سنجن تفاو  نمسپ  
رۀ دهد که تفاو  بین این دو گروه در رابطه با نمنشان می (  9مستقل بهره گرفتیم  نتایج حاصل از این آزمون  جدول  

بهینه در سطح   است   (sig =   001   اطمینان   %99رفتار  که معنادار  معلمانی  نمرا   میانرین  که  معنا  بدین  ؛ 
ندیده باالتر های آموزشی مربوط به کودکان را گذرانده بودند در مقایسه با میانرین نمرا  معلمان آموزش دوره 

 گویی به سااال  نشان داده بودند  ای را در پاسخبود و افراد مذکور، عملهرد بهینه
 نه یدر نمره رفتار به ده یندوآموزش   دهیدتفاوت دو گروه آموزش  یمستقل در بررس  tآزمون  -۹جدول 

 T p-value انحراف استاندارد  میانگین  گروه  شاخص

 رفتار بهینه
 0.389013 3.5957 دیدهآموزش 

3.393 001   
 0.199281 3.3692 ندیده آموزش 

 
شان با آموزش زبان فرانسه  نظر معلمان را در مورد میزان موافقت یا عدم موافقتمۀ ناچنین در پرسنهم

دادیم  جدول  به کودکان بدون گذراندن دوره  به    10های مذکور مورد پرسن قرار  وۀ نحبه صور  توصیفی 
دیده بیشترین میزان ماالفت را با این نفر در گروه دوره   18دهد که  کند و نشان می پاسارویی آنان اشاره می 

 نفر از گروه دوره ندیده به این ساال پاسخ خیلی ماالفم داده بودند  5که جمله داشتند در حالی
 

1. Pearson 

2. Spearman 
3. Anova 
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 ی آموزش مدرسان به سؤال آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره  یی نحوه پاسخگو -۱0جدول 

 خیلی موافقم  موافقم  نظری ندارم  مخالفم خیلی مخالفم گروه 

 0 0 14 7 18 آموزش دیده 

 4 5 22 8 5 آموزش ندیده 

نح بهتر  درک  آموزشوۀ  برای  گروه  آموزشپاسارویی  و  آزمون همدیده  از  باال  به ساال  بستری ندیده 
( sig =  015  با  11رفتار بهینه بسنجیم  جدول  رۀ  ها را با نماسپیرمن بهره جستیم تا میزان معناداری این پاسخ

در جهت معهو  معنادار شد؛ بدین معنا که میزان رفتار بهینه در افرادی که با آموزش   (- 267 بستری  با هم
آموزشی ماالف بودند، باال بود و از سوی دیرر، میزان رفتار بهینه در افرادی رۀ  به کودکان بدون گذراندن دو

و  پاسارویی افراد دوره آموزشی بودند، پایین بود  درواقع، نرۀ  که مواف  آموزش به کودکان بدون گذراندن دو
 شان دارد رفتار بهینه رۀ ندیده به این ساال نشان از پایین بودن نم

 نه یبا رفتار به آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره  ر یمتغ ی بستگدر سنجش هم  رمنیآزمون اسپ -۱۱جدول 

 p-value ( Rبستگی )هم شاخص

   015 -  267* رفتار بهینه

رفتار بهینه را با متتیرهای دیرری نیز آزمودیم  به منظور سنجن    رۀنمهای آماری،  در مراحل انجام تحلیل
بهره سۀ  رفتار بهینه با نو  ماس  رۀنمتفاو    آنوا  آموزشی که مدرسان در آن تجربه تدری  داشتند، از آزمون 

سۀ های خصوصی، ماس ستقل اعم از معلمان ماسسهبهینه را در سه گروه مرۀ  جستیم  این آزمون تفاو  نم
خصوصی  و  همدولتی  هماندولتی  است   سنجیده  جدول  زمان  در  که  می   12طور  مشاهده  نمنیز  رۀ شود 

( معلمانی تفاو   3.8046میانرین  رۀ دولتی صرفام در یک عدد با نمسۀ ( معلمان موس3.8047میانرین  
های خصوصی و دولتی را دارند  تفاو  به دست آمده در یک عدد ماسسهزمان تجربه تدری  در دارد که هم 

به هیچ عنوان چشمریر نیست  در مقابل، نم ( معلمانی که صرفام در مراکز 3.4089میانرین  رۀ  است و 
 رۀنم، تفاو  فاحشی با دو گروه قبل دارد  براسا  این آزمون تفاو  میانرین  اندخصوصی مشتول به کار بوده 

داشتهرفتار   تدری   خصوصی  و  دولتی  مراکز  در  که  گروهی  دو  بین  سطح  بهینه  در  درصد   99اند، 
=  000  اطمینان   sig)  بهی رفتار  میانرین  که  صور   بدین  است   با نۀ  معنادار  دولتی  مراکز  معلمان 
 اند ( معلمانی است که در مراکز خصوصی تدری  کرده3.40( بیشتر از میانرین  3.80  میانرین
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 اشتغالسۀ با نوع مؤس  نهیرفتار به  نیانگیسنجش تفاوت م Anovaآزمون  -۱2جدول 

 F p-value انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  نوع مؤسسه  شاخص

رفتار  
 بهینه

96 خصوصی   08943.  98152 . 

743.80 8 دولتی    000 10.893  40543 . 
463.80 6 دولتی و خصوصی   85494 . 

 

بین نم نیز از آزمون تی مستقل استفاده رۀ  به منظور سنجن تفاو  معنادار  بهینه و متتیر جنسیت  رفتار 
دهد که متتیر جنسیت باعث ایجاد تفاو  معناداری در شاخن نشان می  (sig  = 572  13کردیم  جدول  

 معلمان نشده است   نۀبهیرفتار 
 نه یدر رفتار به ت یتفاوت جنس  یبررس  یمستقل برا tآزمون  -۱۳جدول 

 T p-value انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  جنسیت  شاخص

 رفتار بهینه 
.7043 78 زن  24334   

756 . 725 . 
.5553 5 مرد  32728. 

پیرسون  آاز  نۀ  رفتار بهیشاخن  سن و  طۀ  سنجن معناداری رابه منظور  ب بهره جستیم   زمون همبستری 
 معنادار بین متتیر سن و رفتار بهینه است  طۀ عدم راب دۀدهننشان   (sig  = 916  14جدول 

 نه یسن با رفتار به ریمتغ  یبستگ در سنجش هم  رسون ی آزمون پ - 14جدول  

 p-value ( R)هم بستگی  شاخص متغیر 

   619   012 رفتار بهینه سن

 
بستری بین متتیر سطح تحصیال   کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(  هم  طۀراببه منظور سنجن 

نشان  15در جدول  (sig  = 166آزمون  رفتار بهینه از آزمون اسپیرمن بهره جستیم  نتایج این  رۀنممعلمان و 
 معناداری وجود ندارد طۀ رفتار بهینه راب رۀنمدهد که بین سطح تحصیال  معلمان و  می 

 نه یبا رفتار به  التیسطح تحص ریمتغ  یبستگ در سنجش هم  رمن یآزمون اسپ- 15جدول  

 R ) p-value  هم بستگی  شاخص متغیر 

  166   155 رفتار بهینه سطح تحصیالت 

بین متتیرگراینهمطۀ  سنجن راببه منظور   های زبان فرانسه  ادبیا ، مترجمی و آموزش( در بستری 
نیز قابل  16که در جدول  طورهمان رفتار بهینه از آزمون اسپیرمن استفاده نمودیم   رۀنمتحصیال  معلمان و 



 15 رانیمعلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ا  ۀ نیرفتار به ۀمطالع

 

زبان فرانسه مدرسان و های  دهد، بین متتیر گراینمی   ( نشانsig  = 366آزمون  مشاهده است، نتایج این  
 معناداری وجود ندارد  طۀرابرفتار بهینه رۀ نم

 نه یبا رفتار به ی لیتحص  شیگرا   ریمتغ ی بستگدر سنجش هم  رمنیآزمون اسپ - 16جدول  

 p-value ( Rهم بستگی ) شاخص متغیر 

 . 366 .101 رفتار بهینه گرایش تحصیلی 

 میدانی عۀ  . نتایج مطال 4- 5

به کل که روش نمونه از آنجایی  نتایج را  بود بنابراین قصد تعمیم  ما از نو  ریرتصادفی یا ریراحتمالی  گیری 
نفر از معلمان زبان فرانسه به کودکان در   83های این پژوهن بر مطالعه  یافتهنداریم و صرفام  آماری  عۀ  جام

دهد که بان اعظمی از آموزش زبان فرانسه نشان می ها ایران استوار است  نتایج حاصل از تحلیل این داده
به کودکان در ایران در مراکز و ماسسا  آموزشی خصوصی و بان اندکی در ماسسا  دولتی کانون زبان 

های شود  درواقع کانون زبان ایران تنها نهاد دولتی در ایران است که زبان فرانسه را در مجموعهایران محق  می
 دهد  کان آموزش می ربط خود به کودذی 

کودکان به دلیل اهمیت   ژۀوی های آموزشی  دهد که با تثکید بر گذراندن دوره نتایج استاراج شده نشان می
 درصد آنان از گذراندن دوره  53های مذکور را گذرانده بودند و درصد از معلمان دوره  47این موضو ، صرفام 

بی  بوده آموزشی  زبهره  معلمان  نظر سن،  از  میانرین  اند   با  ایران  در  فرانسه  به   31بان  آموزش  سال مشتول 
آموزشی را مورد توجه قرار رۀ  ها نشان داد که از نظر جنسیت صرفام زنان گذراندن دوکودکان هستند  بررسی

بودند و هیچ یک از مردان در دوره  به   های آموزشی شرکت نهردهداده  با تهیه بر دانن زبان فرانسه  و صرفام 
داده کودکان   تعداد  آموزش  با  زنان  تعداد    78اند   با  مردان  از  بیشتر  حو  5نفر  این  در  وارد زۀ  نفر  آموزشی 

دولتی سۀ  آموزش را هم در مراکز خصوصی و هم در ماس  تجربهدیده  چنین تمامی افرادی دوره شوند  هممی 
اند  از این منظر میزان کار بوده ندیده صرفام در مراکز خصوصی مشتول به  داشتند درحالی که افراد گروه دوره 

دیده بسیار قابل توجه است  بیشتر معلمان گیری افراد دوره کار اهمیت دادن مراکز دولتی به گذراندن دوره و به 
نفر( مشتول تدری  این زبان به کودکان هستند و تفاو  فاحشی میان   38از گراین آموزش زبان فرانسه  

چنین از نظر سطح تحصیال  نفر( نیست  هم 21نفر( و مترجمی   23  معلمان با گراین تحصیلی ادبیا 
طۀ نفر( وارد این حی 5  نفر( و کارشناسی 19نفر(، دکتری   58به ترتیب فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد   

 گردند  شتلی می 
با آزمون  بهیهای سنجن تفاو  و همبا توجه  ادی که افرنۀ  بستری که گرفته شد، مشاهده کردیم رفتار 

ای در پاسارویی ندیده عملهرد بهینهآموزش به کودکان را گذرانده بودند نسبت به معلمان دوره ژۀ  های ویدوره 
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رفتار رۀ آموزشی معنادار شد و در سنجن نمرۀ به سااال  داشتند  تفاو  این رفتار بهینه صرفام با گذراندن دو 

با متتیرهای سن، جنسیت، میزان تحصیال  و گر بستری معناداری این تحصیلی مدرسان هیچ همبهینه 
های فردی معلمان تثثیری بر فراگیری شاگردان ندارد  از این  نیز معتقد است »ویژگی 1وجود نداشت  فلوزی 

خوب "منظر   بر    "معلم  تثثیری  وضعیت  یا  اجتماعی  خاستراه  جنسیت،  سن،  ندارد   وجود  چنینی  این 
نیز معتقد است نسبت دادن عملهرد معلمان  2چنین لوران تلبو (  هم32: 1997اثرباشی ندارند«  فلوزی،  

رۀ  م( و در پایان، ن7:  2012کند  تلبو،  محبو  می  3های فردی آنان ما را در نوعی »روانشناسی«به ویژگی
اند، معنادار شد، زیرا تمامی افرادی که در این رفتار بهینه با گروه معلمانی که در مراکز دولتی تدری  داشته

 بودند  های آموزش زبان فرانسه به کودکان را گذرانده نو  ماسسا  مشتول به تدری  هستند دوره 

 گیری. نتیجه5
در این زمینه آموزش زبان خارجی به کودکان از دیرباز مورد توجه   بوده است و مطالعا  متاصصان زبان 

وری و سرعت یادگیری نزد کودکان است  از آنجایی که وارد شدن به این حرفه توانایی خاص ماید میزان بهره 
یادگیری  وۀ  های کودکان و نحخودش را هم به لحاظ شناخت مباحث نظری و عملی و هم آشنایی با ویژگی

را می  آنان  بنابدر  دوره طلبد،  گذراندن  ویراین  آموزشی  نظر ژۀ  های  به  ضروری  امری  معلمان  برای  کودکان 
 رسد  می 

ژۀ های ویبستری، مدرسانی که دوره های سنجن تفاو  و همدر این پژوهن نیز، با توجه به نتایج آزمون 
ای در پاسارویی به سااال  ندیده عملهرد بهینهآموزش به کودکان را گذرانده بودند نسبت به مدرسان دوره 

بستری با سن، جنسیت،  آموزشی معنادار شد و هیچ همرۀ این رفتار بهینه صرفام با گذراندن دو رۀنمداشتند و 
میزان تحصیال  و گراین تحصیلی مدرسان نداشت  نتایج حاصل از این پژوهن با نتایج تحقیقا  برسو،  

های شاگردانی که معلمان آنان دوره رۀ  های آنان نیز نمافته( نیز همسو شد  در ی2009   4کرامارز و پروست 
ندیده بود؛ در واقع این مساله تثثیر معلم و کودکان را دیده بودند، سه نمره باالتر از شاگردان معلمان دوره ژۀ وی

 دهد  آموزشی بر کیفیت آموزش را نشان می رۀ تثثیر گذراندن دو
کادمیک و توانایی صحبت  با توجه به مطالبی که ذکر شد باید توج ه داشت که برخورداری از تحصیال  آ

کردن به این زبان از شروط الزم جهت تدری  به کودکان است اما این مهم کافی نیست  با توجه به ظرافت 
به نظر میهای و روش و ویژگی به کودکان  رۀ رسد مدیران مراکز آموزشی گذراندن دوهای متفاو  آموزش 

 
1. Georges Felouzis 

2. Laurent Talbot 

3. Psychologisme 

4. Bressoux, Kramarz et Prost 
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چنین را یهی از شروط ضروری در محول کردن این مسئولیت به آنان در نظر بریرند و همآموزش به کودکان 

هایی که در این زمینه انجام شده است، مورد توجه قرار دهند؛ زیرا این آمارها شاهدان نتایج حاصل از پژوهن
به کودکان هستند  هم دانشجویان گراین آموزش زبان چنین از آنجایی که  واقعی وضعیت کنونی تدری  

دهند، گنجاندن واحد درسی آموزش به کودکان را تشهیل میسۀ  فرانسه بیشترین جمعیت معلمان زبان فران
رسد به بهبود کیفیت وضعیت کنونی این نو  از آموزش درو  دانشراهی آنان به نظر می مۀ  کودکان در برنا 

 در ایران یاری رساند  
در واقع رفتار معلم در تواند  آخری که میتۀ  نه  باشد این است که  پژوهن وارد  بر این  به عنوان نقدی 

 به  توان از هم جدا کرد  از نظر برسوکند که این دو رکن آموزشی را نمی ارتباط و تعامل با شاگرد معنا پیدا می 
ربن:   از  معلم 2نقل  تعامل  نتیجه  عنوان  به  باید  معلم  »تثثیر  م-(  زیرا  شود  تحلیل  مطل  شاگرد  قادر  علم 

رفتار مۀ « اما ما به دلیل عدم همهاری مدار  و ماسسا  آموزشی صرفام توانستیم از طری  پرسشنا…نیست
 معلمان را در مواجهه با هر کدام از موارد آموزشی مورد بررسی قرار دهیم 

 . منابع6
ارتباطی«   1392حیدری، مهدی    ایرانی با رویهرد  فرانسه به کودکان  ادبی(  »آموزش زبان  رۀ   شمامطالعات نقد 

32  140-107  

  های خارجی.رشد آموزش زبان »آموزش زبان خارجی به کودکان: شرایط و امهانا «    ( 1398خاوری، نازنین   
  20-26سه  رۀ سی وسوم  شمارۀ دو

درو    دانشراه چار   فرانسه  زبان  آموزش  گروه  تا(   فرانسه   بی  زبان  آموزش  ارشد  کارشناسی  مقطع 
 ( 1399خرداد  17اصفهان   

Https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub6/French/sarfasl/arshad-amozesh.pdf 

چار  درو  مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه   بی تا(  گروه آموزش زبان فرانسه دانشراه تربیت مدر    
 (  1399خرداد  25 

Https://www.modares.ac.ir/uploads/Hum.Crc.FrenchLanguageTeaching.1.pdf 

تهران    دانشراه  فرانسه  ارشد آموزش زبان فرانسه   بی تا(  گروه آموزش زبان   20چار  درو  مقطع کارشناسی 
 ( 1399فروردین 

Https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF

%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%

D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B

2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%

https://ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub6/French/sarfasl/arshad-amozesh.pdf
https://www.modares.ac.ir/uploads/Hum.Crc.FrenchLanguageTeaching.1.pdf
https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340
https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340
https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340
https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340
https://ffll.ut.ac.ir/documents/54448535/0/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340
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D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A2%D9%8

5%D9%88%D8%B2%D8%B4?version=1.0&t=1473152773340 

چار  درو  مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه   بی تا(  گروه آموزش زبان فرانسه دانشراه علوم تحقیقا  
 ( 1399خرداد  25   تهران

Http://language.iauctb.ac.ir/fa/page/2112/%DA%AF%D8%B1%D9%

88%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 
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