نشریۀ علمی پژوهشهای زبان و ترجمۀ فرانسه ،دورۀ سوم ،شمارۀ نخست (پیاپی  ،)۴بهار و تابستان ۱۳۹۹

مطالعۀ رفتار بهینۀ معلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران
مقالۀ پژوهشی
فاطمه خموش
دانشجوی دکتری آموزش زبان فرانسه ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدﮤ علوم انسانی ،تهران ،ایران
رویا لطافتی(نویسندﮤ مسئول)

1

استاد ،گروه زبان فرانسه ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدﮤ علوم انسانی ،تهران ،ایران
حمیدرضا شعیری
استاد ،گروه زبان فرانسه ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدﮤ علوم انسانی ،تهران ،ایران
محمودرضا گشمردی
دانشیار ،گروه زبان فرانسه ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدﮤ علوم انسانی ،تهران ،ایران

چکیده
زبان فرانسهه به عنوان زبان خارجی به واسهطۀ فارغالتحصهیالن و دانشهیویان ایر رشهته در ماسهسها و
مهدار ابتهدایی ریرانتفهاعی و بان انهدکی در موسههسه هۀ دولتی کهانون زبهان ایران بهه کودکهان تهدری
م
میشهود با توجه به تأثیر گذراندن دورۀ آموزشهی بر بهبود روند تدری معلم بعاها مواجه هسهتیم که در
برخی از ماسههسهها و مدار کشههور معلمان تنها با ت یه بر تحصههیال دانشههااهی در گراینهای
ماتلف زبان فرانسههه و بدون گذراندن دورۀ آموزشههی مشههتول تدری ایر زبان به کودکان هسههتند ایر
پژوهن به شهیوۀ توصهیفی-تحلیلی و با اسهتفاده از اباار پرسهننامه در صهدد مطالعۀ وضهعی کنونی
معلمان از حیث سهر جنسهی

تحصهیال دانشهااهی گذراندن دورۀ آموزشهی و نو موسهسهۀ آموزشهی

در آنهان اسه ه و بها ت یهه بر مطهالعها وانتیهه ( )2009بهه مطهالعهۀ رفتهار بهینهه در معلمهان آموزشدیهده و
آموزشندیده پرداخته اسهه تا تفاو های ایر دو گروه را نسههب به ایر شههاخن بسههنید رفتار بهینه
درواقع میموعۀ روشهای ادارۀ کال اسه که مورد تأیید متاصهصهان و تدویرگران متدهای آموزش
زبهان میبهاشهههد یهافتههههای ایر پژوهن ی
کمی کهه بر روی  83نفر از معلمهان از طری آمهار توصههیفی و
اسهتنباطی (آزمون تی مسهتلل همبسهتای پیرسهون اسهنیرمر آنوا) انیام شهد نشهان میدهد که بین از
DOI: https://doi.org/10.22067/RLTF.2021.32485.0

تاریخ دریافت 19 :اردیبهشت 1399

1. E-mail: Letafati@modares.ac.ir

تاریخ انجام اصالحات 18 :مرداد 1399

تاریخ پذیرش 22 :مرداد 1399

2

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

پژوهشهاي زبان و ترجمۀ فرانسه

نیمی از آنان دورههای ویژۀ آموزش به کودکان را ناذرانده بودند همچنیر تفاو معناداری در نمرۀ رفتار بهینۀ
م
معلمان دو گروه مشهاهده شهد ایر تفاو صهرفا با گذراندن دورۀ آموزشهی و مدرسهان ما هسسهۀ دولتی معنادار بود
و هیچ ارتباط معناداری با سر جنسی

سطح تحصیال و گراین مدرسان نداش

کلیدواژهها :معلم دورۀ آموزشی رفتار بهینه زبان آموز کودک ایرانی زبان خارجی فرانسه

 .1مقدمه
امروزه تسلط بر یک یا چند زبان زنده در دنیا نوعی ارزش اجتماعی به خود گرفته به گونهای که آن را جاو معلوما
ضروری و الزم در زندگی بشر به شمار میآورند؛ از ایر رو دورههای آموزش زبان به شد و به صور مداوم در
حال پیشروی هستند ی ی از فرآیندهایی که نشان از توسعۀ ایر نو آموزش دارد پاییر آمدن سر شرو
یادگیری-یاددهی [زبان خارجی] اس (حیدری  )111 :1392از نظر متاصصان آموزش زبان نیا «آموزش
زودهناام هدفی دوگانه دارد :ی ی میها کردن کودکان در سنیر پاییرتر به مهار های ارتباطی خوب و در
عیرحال آمادهسازی بارگسال آینده برای ورود به دنیای واقعی معاصر» (پورشه و گرو )8 :2003
در ایران زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی دوم بعد از زبان انالیسی در ماسسا خصوصی و دولتی
نظیر آموزشااههای زبان مدار ابتدایی ریرانتفاعی و مهد کودکهای کالنشهرهایی چون تهران اصفهان
مشهد و … به کودکان تدری

میشود تمرکا ایر ملاله بر کودکان  7الی  11ساله اس که مهار های

خواندن و نوشتر را در زبان فارسی پین از یادگیری زبان فرانسه آراز کردهاند معلم زبان فرانسه با قرار دادن
کودک در محیطی متش ل از بازی ترانه و قصهگویی و در واقع با استفاده از روی ردی سرگرمکننده 1میتواند
به صور ضمنی زبان خارجی دیاری را به او بیاموزد علیررم به کار بستر چنیر روشهایی باید به ایر
ن ته توجه داش که «یادگیری یک زبان خارجی هیچگاه همسان با یادگیری همان زبان به عنوان زبان مادری
نیس » (گاونک )85 :2006 2درواقع ایر نو شیوهها نحوۀ یادگیری و آموزش به کودکان را از نو
بارگساالن متمایا میکند و موجب میگردد تربی معلمان زبان خارجی هیچگاه با تربی معلمان زبان دوم
مشابه نباشد (م ر)25 :2010 3
با نااهی بر سرفصل درو دانشااهی رشتۀ زبان فرانسه آموزش زبان فرانسه به کودکان در دو واحد در
سرفصل درو

دانشااهی رشتۀ آموزش زبان فرانسه در ملطع کارشناسی ارشد گنیانده شده اس

درحالیکه ایر در تنها در دپارتمان زبان فرانسۀ دانشااه تهران و دانشااه علوم تحلیلا تهران ارائه میگردد
1. Approche ludique
2. Gaonac'h
3. Macaire
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مطالعۀ رفتار بهینۀ معلم در آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران

آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران نیا بر عهدۀ معلمانی اس که فارغ التحصیل یا دانشیوی رشتۀ زبان
فرانسه از گراینهای مترجمی آموزش و ادبیا هستند برخی از مدرسان دورههای آموزش زبان فرانسه به
کودکان را در بان فرهنای سفار فرانسه در ایران انیمر ایرانی زبان و ادبیا فرانسه در دانشااه الاهرا
گذرانده و برخی دیار بدون گذراندن دورۀ آموزشی مشتول تدری ایر زبان به کودکان هستند
در باف آموزش زبان خارجی به کودکا ن شرایطی اعم از مد زمان محدود آموزش عدم برخورد آنان
با زبان در خارج از کال

دوره های تربی معلمان زبان خارجی و سطح زبانی مدرسان بر کیفی آموزش

اثر میگذارد (گناولی  )68: 2017از آنیاییکه در دانشااههای ایران هدف تربی

دانشیویان و

فارغالتحصیالن گراین ادبیا و مترجمی در حوزۀ تدری زبان فرانسه نیس و در گراین آموزش نیا تمرکا
بر آموزش به کودکان هم وجود ندارد فرضیه ایر پژوهن را میتوان بدیرگونه به تألیف درآورد که گذراندن
دورۀ آموزشی ویژۀ کودکان تأثیر مثب بر رفتار بهینۀ مدرسان دارد رفتار بهینۀ مدرسان عبارتی اس که
پژوهشار در جریان ایر پژوهن به آن رسیده اس و آن میموعهای از رفتارهایی اس که متاصصان حوزۀ
آموزش زبان خارجی در روند تدری

به کودکان به معلمان توصیه کردهاند که براسا

آن آموزش چهار

مهار زبانی را پین ببرند در بان انتهایی نظریا پیرامون آموزش زبان به کودکان به تفصیل به شرح ایر
موضو خواهیم پرداخ

با توجه به اهمی گذراندن دورۀ آموزشی ویژۀ کودکان و تفاو شیوههای آموزش

به آنان از نو بارگسال چاونه می توان مساولی تدری به زبان آموزان خردسال را به دس معلمانی سنرد
م
که صرفا با ت یه بر دانن زبانی که در گراینهای ماتلف زبان فرانسه در دانشااهها کسب کردهاند مشتول
تدری به کودکان بشوند؟ با ت یه بر ایر مساله در ایر پژوهن درصدد پاسخگویی به ایر سااال خواهیم
بود که وضعی کنونی معلمان زبان فرانسۀ کودکان در ایران از حیث سر جنسی

نو ماسسۀ آموزشی

تحصیال آکادمیک گراین تحصیلی گذراندن دورههای آموزشی چاونه اس ؟ تفاو نمرۀ رفتار بهینه
در معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده چاونه اس ؟ کدامیک از ویژگیهای معلمان نظیر سر جنسی
تحصیال

گراین تحصیلی و نو ماسسه گذراندن دورههای آموزشی با نمرۀ رفتار بهینه رابطه معناداری

دارند؟
برای پاسخ به ایر سااال ابتدا به شرح نظریاتی در مورد نحوۀ عمل رد معلم در کال آموزش زبان
خارجی به کودکان میپردازیم و براسا آن به تعریف شاخن رفتار بهینۀ معلم که در ایر پژوهن مورد توجه
اس

خواهیم پرداخ

در ایر تحلی از طری مطالعۀ میدانی به توصیف وضعی فعلی معلمان زبان

فرانسۀ کودکان پرداخته و در انتها ارتباط نمرۀ رفتار بهینه را با هریک از متتیرهای باال بررسی میکنیم
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 .2پیشینۀ تحقیق
اونی 1معتلد اس تاریاچۀ آموزش زبانها به کودکان به سال  1960و پ از جنگ جهانی دوم بازمیگردد
درحالی که ایر نو از آموزش به طور رسمی از سال  1985آراز شده و تاکنون ادامه دارد (اونی )14 :1993
در حوزۀ آموزش زبان خارجی به کودکان مطالب بسیاری در قالب کتاب رسالۀ دکتری ملاله و پایاننامۀ
کارشناسی ارشد انیام شده اس که از آن میان به موارد مرتبط اشاره میکنیم
نازنیر خاوری ( )1398در ملاله ای با عنوان «آموزش زبان خارجی به کودکان :شرایط و ام انا »
یادگیری زبان خارجی را موجب تلوی قدر شناختی کودک و اییاد انایاه در او میداند و به راهبردهای
یادگیری زبان فرانسه در کودکان اشاره میکند انیلی گناولی )2017( 2رسالۀ دکتری خود را به موضو
آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به کودکان در محیط آموزشی :مورد مطالعۀ هند اختصاص داده
اس

وی در ایر تحلی به مطالعۀ نحوۀ یادگیری زبان فرانسه در هند و نظر والدیر در مورد دالیل یادگیری

ایر زبان توسط فرزندشان پرداخته اس

مهدی حیدری ( )1392با ناارش ملاله «آموزش زبان فرانسه به

کودکان ایرانی با روی رد ارتباطی» پ

از بررسی عامل سر به عنوان عامل تأثیرگذار در یادگیری زبان

خارجی به بررسی روی رد سمعی بصری و ارتباطی از خالل دو متد زبان کودکان پرداخته اس

محمودرضا

گشمردی و ملیحه سعیدی ( )1392در ملالۀ «تأثیر باف گذاری سازماندهی معنایی و یادگیری مرحلهای بر
کاهن فراموشی ناد فراگیران خردسال ایرانی زبان فرانسه» معتلدند یادگیری کلما جدید با استفاده از متر
موضوعاتی که کلما آن ارتباط معنایی دارند و یادگیری مرحلهای در چند جلسه موجب کاهن فراموشی
میگردد احمه آی ان )2013( 3در ملاله خود تح عنوان «آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی به
کودکان به کمک رسانههای جمعی» از نلن اینترن در بهبود وضعی یادگیری در کودکان در ملایسه با گروه
کنترل سار گفته اس

محمودرضا گشمردی و عاطفه زهره وندی ( )1390در ملالۀ «تأثیر مهار های

عصبشناسی زبان 4بر یادگیری زبان خارجی ناد زبانآموزان خردسال» به کارگیری شیوههای به حافظهسناری
تصویری را موجب فعالسازی نیمکرۀ راس کودک و یادگیری پایدار زبان خارجی میدانند ملالۀ «تأثیر
قصهگویی بر یادگیری زبان فرانسه ناد زبان آموز جوان ایرانی (فرانسه)» به ناارش نازیتا عظیمی میبدی و
دیاران ( )1390استفاده از اباار آموزشی قصه را در سه مرحله طرحریای اجرا و یاددهی در رشد زبان کودکان
1. O’Neil
2. Anjali Gangolli
3. Ahmet Aycan
)4. PNL (Programmation neurolinguistique
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 10الی  12ساله با مداخله معلم را تأثیرگذار میداند شیما معلمی ( )1389در پایاننامۀ کارشناسی ارشد
خود با عنوان در جستوجوی ابزاری مناسب برای آموزش به زبان آموز ایرانی  :قصه اباار قصه را از عوامل
افااین قدر تایل در کودکان و به عنوان ابااری سرگرمکننده باعث رشد درک و تولید شفاهی کودکان دانسته
اس

مالک النار )2010( 1با ناارش ملالهای تح عنوان «ضرور و اهمی آموزش -یادگیری زودهناام

زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی در ترکیه» شرو آموزش زبان فرانسه از سنیر پاییر را به دلیل انعطافپذیری
که گوش کودکان دارد ضروری میداند هانیه سادا حسینی ملدم ( )1387در پایاننامۀ کارشناسی ارشد
خود با عنوان نقش بازیهای نمایشی در آموزش زبان فرانسه به کودکان  6الی  11سال از بازی به عنوان اباار
آموزشی در باال بردن مهار ارتباطی کودکان یاد میکند و آن را موجب فراگیری طبیعی زبان میداند
پایاننامۀ کارشناسی ارشد دیاری را مهتاب مروارید ( )1385با عنوان نقش تصویر ثابت در آموزش زبان
فرانسه به کودکان  7الی  11سال دفا کرده اس

وی معتلد اس که با تاکید بر تصویر به عنوان اباار آموزشی

میتوان انایاه توجه و یادگیری را در کودکان افااین داد شیوا سهیلی ارسی ( )1379در پایاننامۀ کارشناسی
ارشد خود با عنوان آموزش زبان فرانسه به کودکان  6الی  11ساله از طریق شعر و قصه استفاده از ملودی شعر
و قصهها را موجب سهول درک و یادگیری مطالب در کودکان مطرح کرده اس
پژوهن هایی که پین از ایر در ایران انیام شده بر استفاده از اباارهای کمک آموزشی چون قصه
تصویر بازی و نماین در کال

ملایسۀ متدهای آموزشی کودکان مولفۀ سر و ت نیکهای یادگیری زبان

خارجی تاکید دارد درواقع برحسب مفهوم مثلث آموزشی( 2دانن معلم زبان آموزان) (به نلل از رزو
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 )2 :2002ضلع دانن بسیار در ایر پژوهنها پررنگ بوده و دانن فرانسه به واسطه ایر اباارها به زبان آموز
انتلال داده شده اس

در حالی که هدف ایر پژوهن نلن معلم را به عنوان رکر مهم در به کارگیری ایر

اباارها و انتلال دانن زبان فرانسه به کودکان برعهده دارد و تاکنون پژوهشی در باب مطالعۀ وضعی کنونی
آموزش زبان فرانسه به کودکان در ایران تأثیر و اهمی گذراندن دورۀ آموزشی بر روند تدری

معلم انیام

نشده اس
 .3نظریات پیرامون آموزش زبان فرانسه به کودکان
متاصصان آموزش زبان و و تدویرگران متدهای آموزشی کودک همچون م ر وانتیه 4دنیاو 5در زمینۀ
1. Melek Alpar
2. Triangle pédagogique
3. Rézeau
4. Hélène Vanthier
5. Hugues Denisot
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آموزش و تربی معلم زبان خارجی ت نیکها و روشهایی را در کتاب و ملاال خود براسا مراحل رشد
کودک و نیازهای او ارائه کردهاند
در نظریۀ رشد مرحلهای پیاژه (به نلل از وانتیه  )2009رشد کودک به چهار مرحله مهم تلسیم میشود؛
 1دورۀ حسیحرکتی( 1از تولد تا دو سالای)  2دورۀ پین عملیاتی( 2از دو سالای تا  6یا  7سالای)
 3دورۀ عملیا عینی( 3از  6یا  7سالای تا  11یا  12سالای)  4دورۀ عملیا انتااعی یا صوری (از
12سالای به بعد) 4در هر یک از ایر دورهها مراحل رشد کودک متفاو اس
م
تمرکا ما بر سر  7الی  11سال اس صرفا به تعریف مرحلۀ سوم از رشد میپردازیم در دورۀ عملیا عینی

از آنیایی که در ایر پژوهن

کودک میتواند دنیای خارج از وجود خود را تیربه کند استداللهای منطلی براسا تیربیا عینی خود
داشته باشد با دیاری هم اری کرده و با ملدار معینی از انتاا میتواند به حل محاسبا ریاضی در حوزۀ
پدیدههای قابل مشاهده بنردازد (وانتیه )18-19 :2009
از آنیایی که کودکان در کال آموزش زبان خارجی به انتااب والدیرشان حاور مییابند باید آموزش به
آنان براسا روی ردی مرکا محور براسا عالقهمندیها و متناسب با سر آنان تعبیه شود؛ زیرا کودکان از
هف سالای به بعد نسب به روشهای آموزشی که از سنیر آنان پاییرتر اس

واکنن نشان میدهند (دونیاو

 )48-49 :2005کودکانی که در محیط پیرامونی خوین همچون ایران با زبان خارجی مواجه نیستند و ایر
م
مواجهه صرفا به محیط آموزشی کال محدود میشود میبایس در آنان انایاۀ یادگیری اییاد کرد و ایر
انایاه حاصل نحوۀ عمل رد معلم در کال در از همان جلسا اول اس

بنابرایر معلم باید س ان های

آموزشی را از همان ابتدا طوری تدارک ببیند که کودکان را مشتاق به یادگیری ایر زبان جدید کند و اهمی و
توجه کردن به ایر نحوه تعامل در جلسا اول برای اییاد اشتیاق در آنان اس

همچنیر از آنیاییکه کودکان

آواهای ایر زبان خارجی را برای اولیر بار در محیط مصنوعی (کال ) میشنوند معلم باید به انیام
فعالی هایی بنردازد که ابتدا گوش کودکان را به آوای زبان جدید حسا  5کند تا آنان بتوانند صدای زبان خارجی
جدید را از میان دیار زبانها تمییا 6دهند (م ر )12-13 :2011

نیازهای احساسی و حرکتی 7معلم زبان خارجی را بر آن میدارد تا زبان مورد نظر را با به کارگیری
1. Sensorimoteur
2. Pré-opératoire
3. Opérations concrètes
4. Opérations formelles
5. Sensibilisation
6. Discrimination
7. Affectifs et moteurs
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روی ردی سرگرمکننده و به صور ضمنی و با در نظر گرفتر فعالی های حرکتی متناسب با عالقهمندی
آنان (انیام بازی خواندن ترانه و قصهگویی) به کودکان آموزش داده دهد معلم با اتااذ روی رد بینافرهنای

1

نیا میتواند از خالل فعالی هایی آموزشی که در نظر دارد مالفههای فرهنای و تفاو های زبانی را در
بازیها جشرها ژس ها و … به کودکان اللا کند (وانتیه )43-48 :2009
شوو و روگاشوو( 2به نلل از وانتیه  )50-53 :2009به کاربس چند توانن به منظور محل شدن عمل
خواندن در زبان خارجی اشاره میکنند که از آن میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 1توانن واژگانی :3در ایر توانن به منظور این ه کودک بتواند در زبان خارجی متنی را قرائ کند باید
کلما آن زبان را بشناسد تا بتواند در هناام خواندن یک متر نوشتاری متوجه معنای آن شود
 2توانن نوشتاری-آوایی :4کودک در ایر توانن صور نوشتاری حروف یا میموعهای از حروف را
میتواند به آوای آن زبان مرتبط کند
 3توانن نوشتاری-تصویری :5در ایر توانن پین از این ه کودکان بتوانند متر یا کلمهای را در زبان
خارجی قرائ

کنند حافظه تصویری آنان نلن کلیدی در ثب

تصویر نوشتهها اندازه و یا

آکسانهای کلما در ذهنشان دارد
 4توانن دستوری :6در ایر توانن کودکان میتوانند عمل رد زبان و چاونای سازماندهی کلما در
جملهها را دریابند که ایر عمل ابتدا از صور شفاهی و سن به صور کتبی منتلل میگردد
در آموزش زبان خارجی همچنیر معلم باید یادگیری کودکان را از فهم کلی مطالب به سم فهم جائی پین
برد درواقع باید یادگیری هر مطلبی براسا آن چیای باشد که کودکان نسب به آن شناخ دارند و در مرحله
بعد از مطالب شناخته شده به سم مطالب ناشناخته و کشف مطالب جدید گام برداش

«آموزش زبانها

به کودکان معلمان ماهری را میطلبد که هم تواننهای تربیتی و هم تواننهایی را در آموزش زبانها داشته
باشند» (دونیاو  )50 :2005در ایر پژوهن نیا چارچوب نظری بر مطالعا وانتیه در کتاب آموزش به
کودکان در کالس زبان استوار اس تا از طری آن شاخن رفتار بهینه را در بان تحلیل دادههای ایر پژوهن
بررسی نماییم
شاخن رفتار بهینۀ معلم در واقع میموعۀ فنون و شیوههای ادارۀ کال اس که متاصصان آموزش
1. Approche interculturelle
2. Chauveau et Rogas-Chauveau
3. Compétence lexicale
4. Compétence grapho-phonétique
5. Compétence idéographique
6. Compétence grammaticale
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زبان و تدویناران متدهای کودکان در دورههای تربی

معلمان بر آن تأکید دارند و در حیر آموزش

مهار های چهارگانۀ زبان استفاده از ایر روشها را در کال توصیه میکنند بنابرایر مدر زبان فرانسۀ
کودکان با توجه به توضیحا باال ابتدا ضروری به نظر میرسد شناختی از ویژگیهای کودکان و نو یادگیری
متفاو آنان از بارگساالن کسب کند و سن

در دورههای آموزشی به آموختر ایر فنون بنردازد در ایر

پژوهن نیا با مطالعۀ کتب ملاال و شرک دردورههای تربی معلم زبان خارجی ویژۀ کودکان میموعۀ
رفتارهایی را در زمینه به کارگیری روی رد سرگرمکننده در کال در

نحوۀ آموزش گرامر تلوی درک و بیان

شفاهی درک و بیان کتبی شناخ ویژگیهای کودکان انتلال فرهنگ خارجی نحوۀ آمادهسازی مطالب و
جلسا اول کال در نظر گرفته شده اس که در هر یک موارد ذکرشده رفتارهایی را به صور رفتار مطلوب
و پیشنهاد شده از سوی متاصصان در نظر گرفته و در کنار آن برای استاراج رفتارهای مطلوب رفتارهای
نامطلوبی نیا آورده شده اس

از میمو نمرۀ پاسااویی به کل سااال توسط مدرسان شاخصی تح

عنوان رفتار بهینه ساخته شده اس و در روند نمرهدهی به رفتارهای مطلوب و نامطلوب میاان نمرهدهی
مستلیم و بالع

لحاظ شده اس

تأثیر گذراندن دورۀ آموزشی بر
از آنیایی که درایر پژوهن به دنبال ِ

رفتار مدرسان هستیم از عبار رفتار بهینه در جه پاسخ به ایر فرضیه برآمدیم و پژوهشار در جریان
پژوهن عبار یادشده را برای نامگذاری ایر شاخن قلمداد کرده اس بدیر ترتیب پایه و بنیان نظری ندارد
 .4مطالعۀ میدانی
در مطالعۀ میدانی ابتدا به شرح وضعی معلمان زبان فرانسه از حیث سر جنسی

تحصیال آکادمیک

گذراندن دورۀ آموزشی و نو موسسۀ آموزشی پرداخته و در ادامه نمرۀ رفتار بهینه را در دو گروه آموزشدیده و
آموزشندیده براسا متتیرهای باال بررسی خواهیم کرد
 .1. 4معرفی جامعۀ آماری

جامعۀ آماری ایر پژوهن را تمامی معلمان زبان فرانسۀ کودکان در ایران تش یل میدهند نمونۀ آماری ایر
تحلی براسا مطالعه  83نفر از ایر معلمان به روش ریرتصادفی اس

ایر افراد  78زن و  5مرد بودند و

به گروه سنی  23تا  48سال تعل داشتند (جدول  1و  )2تحصیال معلمان شامل سه سطح (کارشناسی
کارشناسی ارشد دکتری) و از سه گراین تحصیلی (مترجمی آموزش ادبیا ) بود الزم به یادآوری اس
که یک نفر بدون تحصیال آکادمیک در ایر نمونه حاور داش (جدول  3و  )4از میمو  83معلم مورد
مطالعه  39نفر دورههای آموزش به کودکان را گذرانده بودند که تمام ایر جمعی را زنان تش یل میدادند
ایر افراد دورهها را در بان فرهنای سفار فرانسه در ایران کشور فرانسه دانشااههای دولتی الاهرا عالمۀ
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طباطبائی دانشااه تهران کانون زبان ایران ماسسۀ آرتا دانن و مدار بیرالمللی چون ملل و آفتاب آذریر
گذرانده بودند  44نفر از ایر نمونۀ آماری (متش ل از  39زن و  5مرد) به هیچ عنوان دورههای مذکور را
ناذرانده بودند (جدول  )5افرادی که دورههای آموزش به کودکان را گذرانده بودند  25نفردر ماسسههای
خصوصی  8نفر در ماسسۀ دولتی و  6نفر تیربه تدری همامان در ماسسههای خصوصی و دولتی را
م
داشتند درحالی که  39معلمی که دورههای مذکور را ناذرانده بودند صرفا در ماسسا خصوصی مشتول
به کار بودند (جدول  6و)7
جدول  -1فراوانی جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

78

93.0

مرد

5

6.0

کل

83

100.0

جدول  -2فراوانی گروههای سنی
گروه سنی

فراوانی

درصد

زیر  25سال

13

15.0

 30-25سال

33

39.0

 35-31سال

19

22.0

 40-36سال

12

14.0

باالی  40سال

6

7.0

کل

83

100.0

جدول  -3سطح تحصیالت
تحصیالت دانشگاهی

فراوانی

درصد

کارشناسی

5

6.0

کارشناسی ارشد

58

69.0

دکتری

19

22.0

بدون تحصیالت دانشگاهی

1

1.0

کل

83

100.0
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جدول  -4گرایش تحصیلی
گرایش تحصیلی

فراوانی

درصد

مترجمی

21

25.0

آموزش

38

45.0

ادبیات

23

27.0

بدون تحصیالت دانشگاهی

1

1.0

کل

83

100.0

جدول  -5گذراندن دوره آموزشی
دورﮤ آموزشی

جنسیت

فراوانی

درصد

بله

زن

39

46.0

خیر

زن /مرد

5/39

53.0

کل

83

83

100.0

جدول  -6نوع مؤسسۀ آموزشی معلمان دورهدیده
نوع موسسۀ آموزشی

زن

مرد

خصوصی

25

0

دولتی

8

0

خصوصی و دولتی

6

0

کل

39

0

جدول  -7نوع مؤسسۀ آموزشی معلمان دورهندیده
نوع موسسۀ آموزشی

زن

مرد

خصوصی

39

5

دولتی

0

0

خصوصی و دولتی

0

0

کل

39

5
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 .2. 4مواد تحقیق

در ایر تحلی در صدد سنین تفاو عمل رد معلمانی برآمدیم که برخی از آنان دورههای آموزشی ویژۀ
کودکان را گذرانده بودند و برخی از آنان بدون شرک در هیچ دورۀ آموزشی و تنها با ت یه بر دانن زبان فرانسه
آکادمیک خود مشتول آموزش به کودکان بودند به منظور نائل شدن به ایر تفاو

به مطالعۀ آموزش به

کودکان در کالس زبان (وانتیه  )2009آموزش فرانسه به عنوان زبان خارجی در دبستان :روشها و
تمرینها (پروس ولی 1و فوراکی  )2006 2ملالۀ «تربی شدن برای آموزش زبانها به کودکان» (م ر
 )2011گذراندن دورههای آموزشی در دانشااه الاهرا کانون زبان ایران پرداختیم تا دریابیم ایر مطالب و
کارگاهها چه پیشنهادهای عملی در زمینۀ تدری زبان فرانسه به کودکان دارند بدیر منظور سااالتی را مطرح
کردیم که در آن رفتارهای درس معلم (از نظر متاصصان ایر حوزه) و رفتارهای نادرس در گاینههای
متفاوتی مطرح شوند تا در انتها با نمرهدهی به ایر دو نو ساال بتوانیم نمرۀ رفتار بهینه را در دو گروه
آموزشدیده و آموزشندیده مشان نماییم
 .3 .4روش تحقیق

در ایر پژوهن به دلیل محدودی و عدم هم اری مدار به منظور مشاهده و مداخله در روند آموزش از
روش ی
کمی و اباار پرسشنامه (محل ساخته) استفاده شده اس ایر پرسننامه به زبان فارسی و در قالب
سااال بسته در سه بان طراحی شد بان اول آن شامل سااال زمینهای نظیر سر جنسی

تحصیال

و … بود بان دوم به پرسن  5ساال مشروط از معلمان آموزشدیده در مورد نحوه و چاونای گذراندن
دورههای آموزشی اختصاص داش
درس

در بان سوم نحوۀ عمل رد معلم در قالب دو نو ساال (عمل رد

و نادرس ) در حوزۀ روی رد سرگرمکننده ( 13ساال) آموزش گرامر ( 3ساال) درک و بیان

شفاهی ( 11ساال) درک و بیان کتبی ( 9ساال) شناخ

ویژگیهای کودکان ( 8ساال) روی رد

فرهنای ( 1ساال) نحوۀ آمادهسازی مطالب و جلسا اول کال ( 12ساال) و نظرخواهی در مورد گذراندن
دورۀ آموزشی ( 1ساال) مورد بررسی قرار گرفته اس

نحوۀ پاسخگویی به سااال با استفاده از طیف 5

عددی لی ر  3از خیلی زیاد ( )5تا خیلی کم ( )1طراحی شد پ از تایید روایی 4توسط متاصصان آموزش

زبان و آمار پرسشنامه از روش آزمون-باز آزمون 5با بازۀ زمانی دو هفته به صور کارذی بیر ده نفر توزیع
1. Proscolli
2. Forakis
3. Likert
4. Validité
5. Test-Retest
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شد و آلفای کرونباخ ( ) 770پایایی 1و اعتبارسنیی درونی آن را تأیید کرد پ

از تأیید اعتبار طراحی

پرسننامه به صور ال ترونیک در سای پر الیر انیام و لینک آن از طری شب ههای اجتماعی (تلارام
وات اپ ایمیل اینستاگرام) در دستر معلمان قرار گرف

سن از طری ایر معلمان به شیوه گلولهبرفی

به اطالعا معلمان دیار دسترسی حاصل شد نحوۀ امتیازدهی به سااالتی که عمل رد درس معلم را در
کال نشان میدادند نمرۀ یک الی پنج در نظر گرفته شد (به عنوان مثال :نمرۀ  5مناسبتریر نحوۀ عمل رد
معلم را در کال در
امتیازدهی مع و

نشان میدهد) و در سااالتی که عمل رد نادرس معلم را نشان میدادند نحوۀ
محاسبه شد (به عنوان مثال :نمرۀ  1مناسبتریر رفتار معلم اس ) پ

از اتمام

جمعآوری  83پرسننامه اطالعا به دس آمده از طری نرم افاار تحلیل داده کمی  SPSSدر دو گروه
معلمان آموزشدیده و آموزشندیده سنییده شد
 .4.4تحلیل دادهها

در ایر بان به تحلیل دادههای حاصل از ایر پژوهن ی
کمی با استفادۀ از آمار استباطی (آزمون تی مستلل
همبستای پیرسون 3اسنیرمر 4و آزمون آنوا )5خواهیم پرداخ

2

الزم به ذکر اس که ریا اطالعا به دس

آمده از ایر پژوهن در رسالۀ دکتری نااشته شده اس و به عل حیم باالی مطالب تنها به ذکر آمار نهایی
بسنده میکنیم
به منظور شناسایی رفتار بهینۀ معلم در زمینۀ به کارگیری روی رد سرگرمکننده در کال

در

نحوۀ

آموزش گرامر تلوی درک و بیان شفاهی درک و بیان کتبی شناخ ویژگیهای کودکان انتلال فرهنگ
خارجی نحوه آمادهسازی مطالب و جلسا
آموزشدیده و آموزشندیده به سااال

اول کال

از میمو نمرا

پاسااویان اعم از گروه

نمرۀ میانایر گرفته شد ایر نمرۀ میانایر را در طول تحلی به عنوان

شاخن رفتار بهینۀ معلم در نظر گرفتیم جدول  8نشاندهندۀ نمرۀ میانایر  3.475پاسااویان به  58ساال
اس
جدول  -8نمرﮤ میانگین شاخص رفتار بهینه
تعداد دادهها

میانگین

انحراف معیار

58

3.475

.32230
1. Fiabilité
2. Independent-Sample T Test
3. Pearson
4. Spearman
5. Anova
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سن به منظور سنین تفاو نمرۀ رفتار بهینه با عمل رد دو گروه آموزشدیده و آموزشندیده از آزمون تی
مستلل بهره گرفتیم نتایج حاصل از ایر آزمون (جدول  )9نشان میدهد که تفاو بیر ایر دو گروه در رابطه با نمرۀ
رفتار بهینه در سطح  %99اطمینان ( )sig = 001معنادار اس ؛ بدیر معنا که میانایر نمرا معلمانی که
دورههای آموزشی مربوط به کودکان را گذرانده بودند در ملایسه با میانایر نمرا معلمان آموزشندیده باالتر
بود و افراد مذکور عمل رد بهینهای را در پاسخگویی به سااال نشان داده بودند
جدول  -9آزمون  tمستقل در بررسی تفاوت دو گروه آموزشدیده وآموزشندیده در نمره رفتار بهینه
شاخص
رفتار بهینه

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آموزشدیده

3.5957

0.389013

آموزشندیده

3.3692

0.199281

T

p-value

3.393

.001

همچنیر در پرسننامۀ نظر معلمان را در مورد میاان موافل یا عدم موافل شان با آموزش زبان فرانسه
به کودکان بدون گذراندن دورههای مذکور مورد پرسن قرار دادیم جدول  10به صور توصیفی به نحوۀ
پاسااویی آنان اشاره میکند و نشان میدهد که  18نفر در گروه دورهدیده بیشتریر میاان ماالف را با ایر
جمله داشتند در حالیکه  5نفر از گروه دوره ندیده به ایر ساال پاسخ خیلی ماالفم داده بودند
جدول  -10نحوه پاسخگویی مدرسان به سؤال آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره آموزشی
گروه

خیلی مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

خیلی موافقم

آموزش دیده

18

7

14

0

0

آموزش ندیده

5

8

22

5

4

برای درک بهتر نحوۀ پاسااویی گروه آموزشدیده و آموزشندیده به ساال باال از آزمون همبستای
اسنیرمر بهره جستیم تا میاان معناداری ایر پاسخها را با نمرۀ رفتار بهینه بسنییم جدول  11با ()sig = 015
با همبستای ( )- 267در جه مع و معنادار شد؛ بدیر معنا که میاان رفتار بهینه در افرادی که با آموزش
به کودکان بدون گذراندن دورۀ آموزشی ماالف بودند باال بود و از سوی دیار میاان رفتار بهینه در افرادی
که مواف آموزش به کودکان بدون گذراندن دورۀ آموزشی بودند پاییر بود درواقع نو پاسااویی افراد دوره
ندیده به ایر ساال نشان از پاییر بودن نمرۀ رفتار بهینهشان دارد
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جدول  -11آزمون اسپیرمن در سنجش همبستگی متغیر آموزش به کودکان بدون گذراندن دوره با رفتار بهینه
شاخص

همبستگی ()R

p-value

رفتار بهینه

*-.267

.015

در مراحل انیام تحلیلهای آماری نمرۀ رفتار بهینه را با متتیرهای دیاری نیا آزمودیم به منظور سنین
تفاو نمرۀ رفتار بهینه با نو ماسسۀ آموزشی که مدرسان در آن تیربه تدری

داشتند از آزمون آنوا بهره

جستیم ایر آزمون تفاو نمرۀ بهینه را در سه گروه مستلل اعم از معلمان ماسسههای خصوصی ماسسۀ
همانطور که در جدول  12نیا مشاهده میشود نمرۀ

دولتی و خصوصیدولتی همزمان سنییده اس
م
میانایر ( )3.8047معلمان موسسۀ دولتی صرفا در یک عدد با نمرۀ میانایر ( )3.8046معلمانی تفاو

دارد که همزمان تیربه تدری در ماسسههای خصوصی و دولتی را دارند تفاو به دس آمده در یک عدد
م
اس و به هیچ عنوان چشمایر نیس در ملابل نمرۀ میانایر ( )3.4089معلمانی که صرفا در مراکا
خصوصی مشتول به کار بودهاند تفاو فاحشی با دو گروه قبل دارد براسا ایر آزمون تفاو میانایر نمرۀ
رفتار بهینه بیر دو گروهی که در مراکا دولتی و خصوصی تدری
بدیر صور

اطمینان ( )sig = 000معنادار اس

داشتهاند در سطح  99درصد

که میانایر رفتار بهینۀ معلمان مراکا دولتی با

میانایر ( )3.80بیشتر از میانایر ( )3.40معلمانی اس که در مراکا خصوصی تدری کردهاند
جدول  -12آزمون  Anovaسنجش تفاوت میانگین رفتار بهینه با نوع مؤسسۀ اشتغال
شاخص
رفتار
بهینه

نوع مؤسسه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خصوصی

69

3.4089

.25981

دولتی

8

3.8047

.35404

دولتی و خصوصی

6

3.8046

.49548

F

10.893

p-value

.000

به منظور سنین تفاو معنادار بیر نمرۀ رفتار بهینه و متتیر جنسی نیا از آزمون تی مستلل استفاده
کردیم جدول  )sig = 572( 13نشان میدهد که متتیر جنسی باعث اییاد تفاو معناداری در شاخن
رفتار بهینۀ معلمان نشده اس
جدول  -13آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت جنسیت در رفتار بهینه
شاخص
رفتار بهینه

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

زن

78

3.470

.24334

مرد

5

3.555

.32728

T

p-value

.567

.572
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به منظور سنین معناداری رابطۀ سر و شاخن رفتار بهینۀ از آزمون همبستای پیرسون بهره جستیم
جدول  )sig = 916( 14نشاندهندۀ عدم رابطۀ معنادار بیر متتیر سر و رفتار بهینه اس
جدول  -14آزمون پیرسون در سنجش همبستگی متغیر سن با رفتار بهینه
متغیر

شاخص

هم بستگی ()R

p-value

سن

رفتار بهینه

.012

.619

به منظور سنین رابطۀ همبستای بیر متتیر سطح تحصیال (کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری)
معلمان و نمرۀ رفتار بهینه از آزمون اسنیرمر بهره جستیم نتایج ایر آزمون ( )sig = 166در جدول  15نشان
میدهد که بیر سطح تحصیال معلمان و نمرۀ رفتار بهینه رابطۀ معناداری وجود ندارد
جدول  -15آزمون اسپیرمن در سنجش همبستگی متغیر سطح تحصیالت با رفتار بهینه
متغیر

شاخص

هم بستگی ()R

p-value

سطح تحصیالت

رفتار بهینه

.155

.166

به منظور سنین رابطۀ همبستای بیر متتیرگراینهای زبان فرانسه (ادبیا

مترجمی و آموزش) در

تحصیال معلمان و نمرۀ رفتار بهینه از آزمون اسنیرمر استفاده نمودیم همانطور که در جدول  16نیا قابل
مشاهده اس

نتایج ایر آزمون ( )sig = 366نشان میدهد بیر متتیر گراینهای زبان فرانسه مدرسان و

نمرۀ رفتار بهینه رابطۀ معناداری وجود ندارد
جدول  -16آزمون اسپیرمن در سنجش همبستگی متغیر گرایش تحصیلی با رفتار بهینه
متغیر

شاخص

هم بستگی ()R

p-value

گرایش تحصیلی

رفتار بهینه

.101

.366

 .5.4نتایج مطالعۀ میدانی

از آنیاییکه روش نمونه گیری ما از نو ریرتصادفی یا ریراحتمالی بود بنابرایر قصد تعمیم نتایج را به کل
م
جامعۀ آماری نداریم و صرفا یافتههای ایر پژوهن بر مطالعه  83نفر از معلمان زبان فرانسه به کودکان در
ایران استوار اس

نتایج حاصل از تحلیل ایر دادهها نشان میدهد که بان اعظمی از آموزش زبان فرانسه

16

پژوهشهاي زبان و ترجمۀ فرانسه

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

به کودکان در ایران در مراکا و ماسسا آموزشی خصوصی و بان اندکی در ماسسا دولتی کانون زبان
ایران محل میشود درواقع کانون زبان ایران تنها نهاد دولتی در ایران اس که زبان فرانسه را در میموعههای
ذیربط خود به کودکان آموزش میدهد
نتایج استاراج شده نشان میدهد که با تأکید بر گذراندن دورههای آموزشی ویژۀ کودکان به دلیل اهمی
م
ایر موضو صرفا  47درصد از معلمان دورههای مذکور را گذرانده بودند و  53درصد آنان از گذراندن دوره
آموزشی بیبهره بودهاند از نظر سر معلمان زبان فرانسه در ایران با میانایر  31سال مشتول آموزش به
م
کودکان هستند بررسیها نشان داد که از نظر جنسی صرفا زنان گذراندن دورۀ آموزشی را مورد توجه قرار
م
داده بودند و هیچ یک از مردان در دورههای آموزشی شرک ن رده و صرفا با ت یه بر دانن زبان فرانسه به
کودکان آموزش دادهاند زنان با تعداد  78نفر بیشتر از مردان با تعداد  5نفر در ایر حوزۀ آموزشی وارد
میشوند همچنیر تمامی افرادی دورهدیده تیربه آموزش را هم در مراکا خصوصی و هم در ماسسۀ دولتی
م
داشتند درحالی که افراد گروه دورهندیده صرفا در مراکا خصوصی مشتول به کار بودهاند از ایر منظر میاان
اهمی دادن مراکا دولتی به گذراندن دوره و بهکارگیری افراد دورهدیده بسیار قابل توجه اس
از گراین آموزش زبان فرانسه ( 38نفر) مشتول تدری

بیشتر معلمان

ایر زبان به کودکان هستند و تفاو فاحشی میان

معلمان با گراین تحصیلی ادبیا ( 23نفر) و مترجمی ( 21نفر) نیس

همچنیر از نظر سطح تحصیال

به ترتیب فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد ( 58نفر) دکتری ( 19نفر) و کارشناسی ( 5نفر) وارد ایر حیطۀ
شتلی میگردند
با توجه با آزمونهای سنین تفاو و همبستای که گرفته شد مشاهده کردیم رفتار بهینۀ افرادی که
دورههای ویژۀ آموزش به کودکان را گذرانده بودند نسب به معلمان دورهندیده عمل رد بهینهای در پاسااویی
م
به سااال داشتند تفاو ایر رفتار بهینه صرفا با گذراندن دورۀ آموزشی معنادار شد و در سنین نمرۀ رفتار
بهینه با متتیرهای سر جنسی
وجود نداش

میاان تحصیال و گراین تحصیلی مدرسان هیچ همبستای معناداری

فلوزی 1نیا معتلد اس «ویژگیهای فردی معلمان تأثیری بر فراگیری شاگردان ندارد از ایر

منظر "معلم خوب" ایر چنینی وجود ندارد سر جنسی

خاستااه اجتماعی یا وضعی

تأثیری بر

اثرباشی ندارند» (فلوزی  )32 :1997همچنیر لوران تلبو 2نیا معتلد اس نسب دادن عمل رد معلمان
به ویژگیهای فردی آنان ما را در نوعی «روانشناسی» 3محبو میکند (تلبو  )7 :2012و در پایان نمرۀ

1. Georges Felouzis
2. Laurent Talbot
3. Psychologisme
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رفتار بهینه با گروه معلمانی که در مراکا دولتی تدری

داشتهاند معنادار شد زیرا تمامی افرادی که در ایر

نو ماسسا مشتول به تدری هستند دورههای آموزش زبان فرانسه به کودکان را گذرانده بودند
 .5نتیجهگیری
آموزش زبان خارجی به کودکان از دیرباز مورد توجه بوده اس و مطالعا متاصصان زبان در ایر زمینه
ماید میاان بهرهوری و سرع یادگیری ناد کودکان اس

از آنیایی که وارد شدن به ایر حرفه توانایی خاص

خودش را هم به لحاظ شناخ مباحث نظری و عملی و هم آشنایی با ویژگیهای کودکان و نحوۀ یادگیری
در آنان را میطلبد بنابرایر گذراندن دورههای آموزشی ویژۀ کودکان برای معلمان امری ضروری به نظر
میرسد
در ایر پژوهن نیا با توجه به نتایج آزمونهای سنین تفاو و همبستای مدرسانی که دورههای ویژۀ
آموزش به کودکان را گذرانده بودند نسب به مدرسان دورهندیده عمل رد بهینهای در پاسااویی به سااال
م
داشتند و نمرۀ ایر رفتار بهینه صرفا با گذراندن دورۀ آموزشی معنادار شد و هیچ همبستای با سر جنسی
میاان تحصیال و گراین تحصیلی مدرسان نداش

نتایج حاصل از ایر پژوهن با نتایج تحلیلا برسو

کرامارز و پروس  )2009( 1نیا همسو شد در یافتههای آنان نیا نمرۀ شاگردانی که معلمان آنان دورههای
ویژۀ کودکان را دیده بودند سه نمره باالتر از شاگردان معلمان دورهندیده بود؛ در واقع ایر مساله تأثیر معلم و
تأثیر گذراندن دورۀ آموزشی بر کیفی آموزش را نشان میدهد
با توجه به مطالبی که ذکر شد باید توجه داش که برخورداری از تحصیال آکادمیک و توانایی صحب
کردن به ایر زبان از شروط الزم جه تدری به کودکان اس اما ایر مهم کافی نیس

با توجه به ظراف

و ویژگیهای و روشهای متفاو آموزش به کودکان به نظر میرسد مدیران مراکا آموزشی گذراندن دورۀ
آموزش به کودکان را ی ی از شروط ضروری در محول کردن ایر مسئولی به آنان در نظر بایرند و همچنیر
نتایج حاصل از پژوهنهایی که در ایر زمینه انیام شده اس
واقعی وضعی کنونی تدری

مورد توجه قرار دهند؛ زیرا ایر آمارها شاهدان

به کودکان هستند همچنیر از آنیایی که دانشیویان گراین آموزش زبان

فرانسه بیشتریر جمعی معلمان زبان فرانسۀ کودکان را تش یل میدهند گنیاندن واحد درسی آموزش به
کودکان در برنامۀ درو دانشااهی آنان به نظر میرسد به بهبود کیفی وضعی کنونی ایر نو از آموزش
در ایران یاری رساند

1. Bressoux, Kramarz et Prost
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ن تۀ آخری که می تواند به عنوان نلدی بر ایر پژوهن وارد باشد ایر اس که در واقع رفتار معلم در
ارتباط و تعامل با شاگرد معنا پیدا میکند که ایر دو رکر آموزشی را نمیتوان از هم جدا کرد از نظر برسو (به
نلل از ربر« )2 :تأثیر معلم باید به عنوان نتییه تعامل معلم-شاگرد تحلیل شود زیرا معلم قادر مطل نیس
م
…» اما ما به دلیل عدم هم اری مدار و ماسسا آموزشی صرفا توانستیم از طری پرسشنامۀ رفتار معلمان
را در مواجهه با هر کدام از موارد آموزشی مورد بررسی قرار دهیم
 .6منابع
حیدری مهدی (« )1392آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با روی رد ارتباطی» مطالعات نقد ادبی شمارۀ
140-107 32
خاوری نازنیر (« )1398آموزش زبان خارجی به کودکان :شرایط و ام انا » رشد آموزش زبانهای خارجی.
دورۀ سی وسوم شمارۀ سه 20-26
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