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 چکیده

 یدر آموزش ارتباطات شفاه یدرباره بازخورد اصالح یسیشناخت معلمان زبان انگل یبررسهدف از این مطالعه 

در  یاز بازخورد اصالح  یرفتارمعلمان در کالس درس با توجه به استفاده واقع  ن،یعالوه بر ای بوده است. سیانگل

خواسته شد تا پرسشنامه شناخت را پر  یسیمعلم زبان انگل 03راستا،  نیدر ا زبان مورد توجه قرار گرفت. یکالسها

در  .میابیدر  یاز معلمان انجام شد تا اعتقادات آنها را درباره بازخورد اصالح یمصاحبه با بعض ن،یکنند. عالوه بر ا

و استفاده  یشناخت معلمان درباره بازخورد اصالح نیب یکالس مشاهده شد که در مورد ارتباط احتمال 03 ت،ینها

معلمان ربان  یفکر  یالگوها  ل،یو تحل هیتجز نیا یها افتهی .شود دایپ شانیدر کالس ها یخورد اصالحاز باز یواقع

کردند که خود  انیب یسیاز معلمان زبان انگل یاریبس دهد. یزبان را نشان م یدر مورد اصالح خطا در کالسها یسیانگل

 یکردند که اصالح گروه دییتأ نیآنها همچن شود. یزبان آموزان م انیباعث کاهش استرس و اضطراب در م یاصالح

آنها معتقد بودند که اصالح ساختار  اشتباهات  ن،یعالوه بر ا شود. یبا اصالح معلم م سهیباعث کاهش اضطراب در مقا

 یها تیخطا در فعال حیآنها اظهار داشتند که تصح باشد. یم یاصالح  یانواع بازخوردها ریموثرتر از سا انیدانشجو

در مقابل  یکتب یاصالح یبا توجه به استفاده از فرم ها شود. یم رندگانیادگیگفتار  انیجر ختنیموجب برانگ ،یرتباطا

 سهیدر مقا رندگانیادگی یرفع خطاها یبرا ینوشتار یاصالح یاز معلمان اذعان داشتند که بازخوردها یاریبس ،یشفاه

دادند که آنچه که آنها در مورد روش  ازیاز معلمان امت یاریبس ت،یدر نها .بوده است دتریمف یشفاه یبا بازخورداصالح

جلسات مشاهده نشان داد که  جینتا .معلم زبان بود کیبر اساس تجربه خود به عنوان  شتریکردند ب یاصالح خطا فکر م

در  یاندک یوجود، اختالفات و ناسازگار نیبا ا بوده. کسانی بایآنها در کالس تقر  یدرک معلمان از خطا و رفتار واقع

 آنها گزارش شده است. یواقع یدر کالس ها  یو تمرکز آنها بر خود اصالح یخصوص   تفکر استادان از خود اصالح

 

 


