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 یبستانددانش آموزان های  بر انشاء یسیزبان انگل اردر آموزش نوشت یشناخت-یاجتماع کردیرو ریأثت

 یین لینگ چونگ

یی نینگ جویس چو   

 هاری جنگ 

  دانشگاه تکنولوژی نانیانگ، سنگاپور
 

 ردودر م قاتیتحق ،میادانش آموزان بوده ار نوشت تیفیدر مورد ک یا ندهیفزا قاتیدو دهه گذشته شاهد تحق یکه ط یدر حال

مطالعه  نیکاف، اش نیپر کردن ا یبرا .است زیدانش آموزان جوان همچنان ناچ اربر نوشت یاجتماع-یشناخت کردیرو ریتأث

به  قیتحق نیا .کند یم یدانش آموز کالس چهارم در سنگاپور بررس ۹۸ار نوشت تیفیرا بر ک یشناخت-یاجتماع کردیاثرات رو

)از  یتفاوت ،اررنامه نوشتب یشناخت-یاجتماع کردیو رو یسنت یشده تحت روشها نوشته انشاء هایدر  ایآ پردازد: یم ریال زوس

سناد اده شامل منابع دا است، آنها چه هستند؟ نی( وجود دارد؟ اگر چنصحتو  ی، بهره وریدگیچی، پدهی کلینظر سازمان 

، اسناد ان دومزب ینحو یدگیچیگر پ لیبا استفاده از تحل .مکتوب قبل و بعد از آزمون کالس چهارم در طول دو سال است

، گلیو و ، لونگایقرار گرفتند ) لیو تحل هیمورد تجز یدگیچیو پ ی، تنوع واژگانی، رواندهی کلیمکتوب از نظر سازمان 

ناصر ر عد یشتری، رشد بیشیدر گروه آزما ضعیفپس آزمون دانش آموزان  یدهد که نوشته ها ینشان م جینتا .(۲۰۱۵

 و ی، هجفسازی حروبزرگی از نظر کاهش خطاها صحتتر و بهبود  یطوالن یداستان، استفاده از کلمات مختلف، متن ها

-یشناخت کردیرو کیاستفاده از  قیاز طر ارآموزش نوشت یاثربخش به مطالعه نیا .گذاشته است شیبه نما یعالئم نگارش

 .دحوزه صحه میگذار نیادر ، یاجتماع

 

یبازخورد اصالح یدرک معلمان از اثربخش یبرا یکیکولوژا یکردیرو  

 ون چن

دانشگاه جیانگسو نرمال، چین   

 گوئو کیانک لیو

، استرالیادانشگاه دیکین   
 

شده  یطراح نیچ یاصل نیبه دانش آموزان خود در سرزم ینیمعلمان زبان دوم چ یبازخورد اصالح ریتأث یبررس یمطالعه برا نیا

 یشود: درک معلمان از اثربخش یبراساس سه جنبه انجام م بازخورد اصالحی عملکرد یورد چگونگدر م قاتیتحق .است

 یمصاحبه ها شده از مصاحبه ها و یجمع آور یداده ها لیتحل یبرا .متقابل آنها ری، عوامل موثر بر آن و تأثبازخورد اصالحی
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ز دوره کالس ا ۲۲در مجموع  .تو استفاده شده است تو در ستمیمدل اکوس - یکیروش اکولوژ کی، از شده کیتحر یادآوری

ها  افتهی .شد لیوتحل هیتجز  Nvivo 11وری شده با جمع آ یسپس داده ها .انجام شدمعلم مصاحبه  ۸ با معلم مشاهده شد و۱۱

که  یعوامل .خطا است نسبت بهدانش آموزان  یآگاه شیموثر افزا بازخورد اصالحی یمعلمان برا یاصل اریدهد که مع ینشان م

 .باشند میرمستقیغ ای میتوانند مستق یگذارند م یم ریتأث بازخورد اصالحی ریبر درک معلمان از تأث

 یخاطبان، تفاوت فردماز جمله خطا، تمرکز آموزش،  یلیدال بااشاره دارد که  بازخورد اصالحی ارائهبه نحوه  میعوامل مستق

و احساسات  یگفرهن یها شهی، کلیشامل همدل میرمستقیعوامل غ .شود یم نییو زمان کالس تع سیزبان آموزان، تجربه تدر

قرار  ی، مورد بررسمتقابل آنها ریتأث نی، و همچنبازخورد اصالحی یهر عامل جداگانه بر اثربخش ریتأث .زبان آموزان است

 شیبر افزا یتنموثر مب حیبازخورد اصال ، درک معلمان ازنیچ یاصل نیسرزم بافتدهد که در  یمطالعه نشان م نیا .گرفت

 .بود پیشینطالعات موارد م ندهمان یادیتا حد ز بازخورد اصالحی یعوامل موثر بر اثربخش .دانش آموزان از خطا است یآگاه

 ازخورد اصالحیب را بر درک یو عاطف یابعاد فرهنگ میرمستقیعوامل غ ریاست که تأث نیاست ا دیآنچه در مطالعه حاضر جد

 .کند یبرجسته م بازخورد اصالحی یاثربخش یایپو تیمعلمان و ماه

 

بعنوان روش کالسی تسهیل در فراگیری  (focus-on-form) "توجه به صورت زبانی"بررسی 

 "دستورمندی"باید منطبق بر  (form): آیا این صورت زبانی (SLA)زبان 

(Grammaticality)  متن مندی"باشد یا"  (Textuality)؟ 

 عدیکاظم لطفی پور سا

 کالج الگونکین، کانادا

 

دستور زبان همواره از جانب زبان آموزان و دست اندرکاران آموزش زبان از اجزاء ضروری زبان به حساب آمده و برنامه ریزی 

و مقاالت  "دستور زبان"برای آموزش زبان و انتظارات از این برنامه ها تحت تاثیر این دیدگاه قرار داشته است. تعاریف 

اش در زبان ها صرف نظر از تفاوت های آشکار ممکنه، به دوران دستور نویسان التین و یونانی برمیگردد و این تعارف مربوطه 

حتی دوران حاضر و ظهور مطالعات علمی زبان که نظام منحصر به فرد هر زبان را به رسمیت می شناسد )ر.ک به سوسور 

در یادگیری زبان دوم چقدر موثر است یا اصال آیا تاثیری دارد؟ این  ( پایدار مانده است. دستور زبان چیست و۱۹۵6/۱۹۱6

نظریه هایی برای "را در مقابل دستور زبان به معنای  (code-system) "نظام قواعد"مقاله درک عامه از دستور زبان به معنای 

را در  "دستورمندی"عبارت دیگر  (. بهHalliday & Matthissen, 2004 را تعبیر به معنا می کند )ر.ک به "تجربه انسانی

دستور "قرار می دهد و استدالل می کند که در فرایند آموزش زبان، در صورت رجوع دادن زبان آموز به  "متن مندی"مقابل 

، این امر را تحت عنوان توجه به صورت زبانی توصیه می کنند(، SLA)همانطوری که روش های فراگیری زبان دوم  "زبان

     تعریف شود. در ادامه، آثار و نوشته های قبلی در این زمینه  "متن مندی"اید در چارچوب نوع دوم یعنی دستور زبان ب

و نظام متونی را، و اینکه ادراک این  "متن مندی"مقاله حاضر مفهوم ( Lotfipour Saedi 2015, 2016, 2019)ر.ک به 
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عه را درک نماید مورد بحث قرار داده و مثال هایی را در زمینه کنش نظام چطور به زبان آموز امکان می دهد تا متن مورد مطال

 های تسهیل گر فرایند فراگیری زبان دوم در کالس ارائه می دهد.

 

 یزبان لیتوان تحل یبررس :یزبانشناس حیتوض با میمستق ی نوشتاریبازخورد اصالح

 حسین بزرگیان

 علی یزدانی

، ایراندانشگاه مازندران  
 

ی  را گزارش هفته ا ۹ طالعهم کی یفعل ی، تحقیقکتب یدرباره بازخورد اصالح قاتیتحق یافزودن به مجموعه فعل یدر تالش برا

نها ر نوشتن آد یسینگلا حرف تعریفبر استفاده زبان آموزان از  میمستق ینوشتار یبازخورد اصالح ریکه در ابتدا بر تأثمیکند 

 لیوان تحلت ریر، تأثو در آخ.  کرد یرا بررس ینوع بازخورد اصالح نیبه ا یبانز حاتیافزودن توض ریو سپس تأث تمرکز داشت 

ر این د. شود یم یبررس یبازخورد اصالح قیزبان از طر پیشرفتبر  ی زبان آموزانعامل تفاوت فرد کیبه عنوان  ی رازبان

شامل  و اده کرداستفمی باشد  یریأخپس آزمون ت ، وپس آزمون،آزمون شیپ ی که شاملقیطرح تحق کیمطالعه از  نی، اراستا

 یدر گروه ها یصادف، که به طور تکامل می باشدسه کالس  درزبانی و متوسط  ی در سطوحرانیساله ا ۱۸تا  ۱۵زبان آموز  ۵۷

 تهافیر ابتدا، د. نترلکو گروه  یزبانشناس حیبا توض میمستق ی، بازخورد اصالح میمستق یبازخورد اصالح قرار گرفتند: فقط ریز

کوتاه  پیشرفتچه د، اگرنشان دا شدکه به نوشتن دانش آموزان ارائه  میمستق ینوشتار یبازخورد اصالح یرا برا یها اثرات مثبت

 که یموزانزبان آ یدر طول زمان برا یمثبت پیشرفت یالگو نیهمچن جینتا قابل توجه بود. یمدت آن مشهودتر و از نظر آمار

 یسهادر کال یرنوشتا یحهمراه با بازخورد اصال یاطالعات نیکه از ارائه چن ه اند، نشان داد کرد افتیدر یزبانشناس حاتیتوض

 شیپا ی آن هزبان لیحلتشد که توان  دهید ی به زبان آموزانزبانشناس حاتیتوض ارائه در پی، تیدر نها .کند یم یبانیزبان پشت

به  ینزبا حاتیضاز آن است که تو یها حاک افتهی  آن ها بود. بلند مدت یریکوتاه مدت و فراگ یهاپیشرفت  ی کنندهنیب

منجر به  رده  وککردن ذهن مساعد  ریاز درگ یسطح باالتر یرا برا طیزبان آموزان شرا ینوشته ها حیاز تصح یعنوان بخش

 شود. یم یریادگیبهتر در  جینتا
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سی در ایرانسین زبان انگلیبررسی روابط قدرت حاکم بین ناظرین کالس و مدر  

 حسام آغشته

، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر  

 سعید مهرپور

، ایراندانشگاه شیراز  
 

رین بر کالس به حاکمیت مدرسین را از طرف ناظ عدم توازن قدرت در حوزه نظارت بر عملکرد مدرسین می تواند استقالل و

 اده و سوءی استفحتی خشم مدرسین شود. مطالعه حاضر به بررس شدت به چالش بکشد و منجر به مقاومت، اضطراب، ناامیدی و

ر یق قدرت دین تحقاستفاده های احتمالی از قدرت در حوزه نظارت بر عمکرد مدرسین زبان انگلیسی در ایران می پردازد. ا

. با استفاده از ند( بررسی می ک۱۹۷۸( و ساختگرایی اجتماعی لئو ویگوتسکی )۱۹۹۱حوزه نظارت را از دیدگاه میشل فوکو )

مه و پرسشنا بط شدهروش تحقیق ترکیبی، ناظرین و مدرسین زبان انگلیسی مورد مصاحبه قرار گرفته و جلسات بازخورد آنها ض

بک نظارت س"امل عایی نیز جهت بررسی درک آنها از روابط قدرت حاکم به اجرا درآمد. تحلیل عامل پرسشنامه منجر به دو 

و مدرسین از  مستقل هیچ تفاوتی بین درک ناظرین tاز طرف ناظرین شد. آزمون  "ازی روش تدریسیکپارچه س"و  "آمرانه

رده و نشان ا تایید کرباال  روابط قدرت حاکم بر بین آنها نشان نداد. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و جلسات بازخورد نیز یافته های

الل رت و استقرین قدسبک تجویزی استفاده می کنند، سبکی که کمت دادند که ناظرین برای نظارت بر عملکرد مدرسین غالبا از

متر از کرده و ک ستفادهرا برای مدرسین قائل است. ناظرین در این سبک نظارتی بیشتر از قدرت سازمانی و قدرت اعطای ارتقا ا

، د. در آخرمی ش بازخوردها قدرت برآمده از دانش و تجربه ی خود بهره بردند که این خود باعث مقاومت مدرسین در برابر

 تحقیق حاضر به ارائه راهبردهایی برای مدیریت موثر عدم توازن قدرت در حوزه نظارت می پردازد.

 

 ومدل سازی الگوی همبستگی بین روشهای مقابله با استرس، استراتژی های مدیریت کالسی معلمان 

 تاثیر آنها در موفقیت نهایی زبان آموزان

  مهسا کالنتری پور

سیما مدیرخامنه   

 دانشگاه ارومیه، ایران
 

رضایت  کننده ای در تعییننقش مدیریت کالس درس به نظر می رسد که در انتخاب استراتژی های مناسب  معلمان در  توانایی

که  با این حال، هنوز مشخص نیست .داشته باشددانشجویان مهم پیشرفت تحصیلی را برای ، دستاورد تبع آناز یادگیری و به 

این  عالوه بر این، میزان ارتباط بینبا استرس، این نوع ارتباط را تحت تاثیر میگزارد. سبک مقابلهعوامل بعنوان مثال ، کدام
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مدرس  ۱۵۲ و سبک های مقابله  تالش شده است شیوه های مدیریت کالس پژوهشدر این  .نشده است بررسی متغیرها تاکنون

 دانشجوی زبان 3۷۵  ،یادگیری زبان،  و ارتباط بین این دو در ارتباط با  دستاورد نهایی  شناسایی شود ایرانی زبان انگلیسی

شرکت کننده -معلمین بین (۲۰۰۱لوییس )  مقیاس تکنیک های مدیریت کالس درس و مقابلهدو منظور،  بدین. بررسی شود

می کنند؛ و از میان  سبک های مدیریت و مقابله،  از استراتژی های مثبت استفادهبیشتر نتایج نشان داد که معلمان  .توزیع شد

عالوه بر این، نتایج  آرامش در مقایسه با مقوالت منفی به ترتیب بیشترین استفاده را داشته اند.حفظ تکنیکهای حل مسائل و 

 .نمایان کرد ار بر یادگیری زبان آموزان مقابله معلمان مدل سازی معادالت ساختاری،تاثیر مثبت مدیریت کالس و سبک های

مداخله گری با این حال، سبک های مقابله بر ارتباط بین مدیریت کالس درس معلمان و دستاوردهای نهایی یادگیرندگان تاثیر 

کالس درس در رابطه با عملکرد تحصیلی بهتر یادگیرندها و  در فته های مربوط به مدیریت موثر معلماندر پایان ،یانداشتند. 

 .تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته استپیامدهای آن برای 

 

 یالیل فرسودگی شغلی اساتید دانشگاه ایرانی در رشته ی آموزش زبان انگلیسی: مطالعه ی موردد

 فرزاد سلحشور

، ایراندانشگاه شهید مدنی تبریز  

 فاطمه اسماعیلی

، ایراندانشگاه ارومیه  
 

. اد می شودغلی  یی باشد، پدیده ای که از آن به عنوان فرسودگی شاسترس محیط کار مانعی برای کارایی شغلی کارمندان م

در  رسی مسالهورت براخیرا، مطالعات زیادی در این راستا در محیط های آموزشی، باالخص در سطوح ابتدایی انجام شده که ضر

شته رانی در رکاه ایمدرس دانشسطوح باالتر را آشکار کرده است. بر این اساس، مطالعه ی کنونی به دالیل فرسودگی شغلی دو 

ده شرکت کنن ی شغلیی زبان انگلیسی پرداخته است. آنالیز داده های مصاحبه و مفاهیم به دست آمده نشان میدهد که فرسودگ

 زهی، عدم انگسازگارنا ی، چشم اندازهایفرد نی، مشکالت بینهاد یخواسته هاها مرتبط با پنج دلیل میباشد که عبارتند از: 

ان ه حدی میزر تا چی. بررسی هر یک از این مفاهیم نشان میدهد که هر کدام از این عناصنهاد یها تین و عدم حمایاجودانش

 فرسودگی شرکت کننده ها را تحت تاثیر قرار می دهند. 
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ترین و ضعیف ترین استراتژی های تدریس انگیزشی در کالس هایقوی درک دانش آموزان از   

یژهانگلیسی برای اهداف و  

لودین لتفی اشروم  

 دانشگاه ایرالنگا، اندونزی
 

ین حال، فقط چند با ا .مطالعات متعددی اهمیت انگیزه را در یادگیری انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بررسی کرده اند

های تدریس تراتژی مطالعه حاضر درک دانشجویان از اس .مطالعه بر برنامه های انگلیسی برای اهداف ویژه متمرکز شده اند

رای اهداف بانگلیسی  دانشجوی یکصد و شصت و سه .را بررسی می کند انگلیسی برای اهداف ویژه انگیزشی در کالس های

د که برداشت آنها را از آنها پرسشنامه ای را تکمیل کردن .از یک دانشگاه دولتی در اندونزی در این مطالعه شرکت کردند ویژه

برای تجزیه  .ودبروش مورد استفاده، آمار توصیفی  .ژی های تدریس انگیزشی منعکس می کندترین و ضعیف ترین استراتوی ق

 سی برای اهداف ویژهانگلی نتایج نشان می دهد که دانش آموزان .و تحلیل داده ها از بسته آماری علوم اجتماعی استفاده شد

از  .ندح می دهرا به عنوان انگیزشی ترین ترجیشیوه های آموزشی که محیط راحت و لذت بخشی برای آنها ایجاد می کند 

ا ن راهکارهشی تریطرف دیگر، آنها استراتژی های تدریسی که مربوط به فعالیت ها و تکالیف بودند را به عنوان کم انگیز

ند می توا که ار گیرندکانتظار می رود نتایج این مطالعه به معلمان کمک کند تا استراتژی های مناسبی را به  .درک می کردند

 .انگیزه دهد انگلیسی برای اهداف ویژه به دانش آموزان کالس های


