
ايده ها، تجربيات، پيشنهادهاى
دبيران و مدرسان آموزش زبان

همان طور كه مى دانيد در بخش رشد و معلم مطالبى در حوزه ى آموزش زبان كه حاوى نظريات، ايده ها، تجربيات 
و پيشنهادهاى ارسالي از سوي دبيران و مدرسان است، به چاپ مي رسد. مجله ى رشد آموزش زبان ضمن استقبال از 
اين نوع مطالب انتظار دارد دبيران و مدرسان محترم نظرات خود را درخصوص مطالب اين بخش منعكس نمايند. در 
 Use of Video Recordings of Spoken Presentations by ESL/EFL» اين شماره مقاله اى ارائه مي شود تحت عنوان

Students in an Iranian University» از آقاى محمدامين مذهب از دانشگاه خاتم كه تقديم عالقه مندان مى گردد.

چكيده
شايد مهم ترين هدف يادگيرى زبان در جهان كنونى، برقرارى ارتباط با ديگران است كه يكى از شيوه هاى آن ارتباط كالمى است. تحقيق 
حاضر بر اين هدف تأكيد داشته است. يكى از راه هاى دست يابى به هدف مذكور استفاده از ضبط ويديويى كالس مكالمه است كه در عين حال، 

مستلزم نقش گذارى براى زبان آموزان و ترغيب آن ها به كار گروهى است.
در اين مقاله گزارشى از نحوه ى استفاده و مشاهدات صورت گرفته پس از به كارگيرى تكنيك فوق به اختصار بيان شده است. در اين تحقيق 
12 دانشجوى يكى از دانشگاه هاى شهر تهران شركت داشتند. دانشجويان مذكور توانايى استفاده از زبان انگليسى را در سطح متوسط دارا بودند، 
ليكن به دليل دارا بودن سندروم كمرويى، قادر به استفاده از اين توانايى هنگام صحبت كردن به زبان انگليسى نبودند. نكته ى حائز اهميت درباره ى 
دانشجويان مذكور، از دست دادن اعتمادبه نفس هنگام سخن گفتن به زبان انگليسى بود. پس از مصاحبه ى گروهى، در جلسه ى ابتدايى كالس 
مشخص شد كه دليل صحبت نكردن آن ها به زبان انگليسى، دو عامل ترس و كمرويى است. به عالوه، در مورد عالئق آن ها اين گونه استنباط شد 

كه تمامى افراد عالقه ى شديدى به فيلم و سينما دارند. اين امر مهم ترين مبناى به كارگيرى تكنيك مذكور توسط محقق بود.
سناريوهاى از پيش آماده شده در اختيار زبان آموزان قرار گرفت و به آن ها گفته شد كه هركدام شان يك بازيگر و در عين حال منتقد سينمايى 
است. زيرا پس از فيلم بردارى هر سناريو، زمانى از وقت كالس به بازبينى فيلم و يافتن ايرادهاى كالمى آن توسط خود آنها تخصيص مى يافت. 
هم چنين، توجه آن ها به اين نكته جلب شد كه فيلم هاى ضبط شده فقط در محيط كالس مورد بازبينى قرار خواهند گرفت و اين فيلم ها در معرض 

ديد همگان قرار نخواهند گرفت.
تنها پس از گذشت شش هفته از اين كالس تأثير قابل مالحظه اى در زمينه ى توانايى اين دانشجويان در برقرارى ارتباط به زبان انگليسى 
مشاهده شد. به واقع آن ها اعتماد به نفس خود را به دست آوردند و  توانستند بر سندروم كمرويى فائق شوند. بر اين اساس مى توان استفاده از اين 
روش را براى بسيارى از معلمين و مدرسين زبان مفيد دانست. مقاله با اين نتيجه گيرى خاتمه مى يابد كه يكى از روش هاى مؤثر در افزايش قدرت 

كالمى زبان آموزان، مى تواند استفاده از تكنيك ضبط ويديويى كالس مكالمه باشد.
كليدواژه ها: سندروم كمرويى، توانش كالمى به زبان خارجى، ضبط ويديويى كالس مكالمه، كار گروهى.
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