احمدرضا توکلی
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احمدرضا توکلی
مقدمه
بش�ر در هي�چ دوره اي اين چني�ن با حجم انبوه�ي از داده ها و
اطالعات مواجه نبوده اس�ت .س�رگرداني انس�ان امروز انتخابي
مناس�ب از بي�ن ه�زاران امكان�ي اس�ت ك�ه عم�ر كوتاه�ش را
برنم�ي تاب�د .اي�ن س�رگرداني  ,در انتخ�اب روش�ي مناس�ب
ب�راي يادگي�ري يك زبان بي�ن المللي با گس�تره تولي�د جهاني ,
ص�د چن�دان ش�ده اس�ت .كتابه�ا ,فيلمه�اي صوت�ي -تصويري
كالس�هاي آموزش�ي رس�مي و غي�ر رس�مي  ,ن�رم افزاره�ا و
پهنه گس�ترده اينترنت دركارند تا امر فراگيري يك زبان خارجي
تحقق يابد
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به نقشی که زبان دوم در زندگی امروزه ما بازی می کند
توجه کنید
در حدود  1,005,000,000نفر در دنيا به زبان انگليسي
سخن مي گويند.
 1,000,000,000نفر ديگر در حال فراگيري آن هستند.
 %57نامه ها و كارت پستالهاي دنيا به زبان انگليسي
نوشته شده است.
تقريباً تمام كنفرانسها و رقابتهاي بين المللي نظير المپيك به
زبان انگليسي برگزار مي شود.
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ديپلماتها و سياستمدارها از كشورهاي گوناگون در بعضي
موارد از زبان انگليسي براي ارتباط با يكديگر
استفاده مي كنند.
انگليسي زبان اصلي سازمان هايي همچون سازمان ملل متحد,
ناتو ,سازمان بهداشت جهاني و همكاري آزاد تجاري اروپااست
زبان انگليسي در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا به
عنوان متداول ترين زبان در مكاتبه و مكالمه
مورد استفاده قرار مي گيرد.
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تاثير جهاني متكلمين انگليسي در سينما ,موسيقي  ,انتشار خبر  ,علم و

اينترنت در دهه هاي اخير زبان انگليسي را در حال حاضر پر استفاده
كننده ترين زبان دوم در جهان نموده است .به علت كاربرد علمي زبان
انگليس�ي در بس�ياري از زمين�ه ها توجه وزارتخانه ه�اي آموزش در
سراس�ر جهان را به اين امر معطوف ساخته كه تدريس زبان انگليسي
را حداقل در سطح پايه ضروري نمايند.

آي�ا م�ي دانيد ك�ه در بي�ن  2700زبان موج�ود در دنيا زبان انگليس�ي

غني ترين زبان از حيث واژگان مي باش�د و ديكش�نري انگليسي زبان
آكس�فورد بي�ش از پانص�د ه�زار واژه را فهرس�ت نم�وده و بي�ش از

نيم ميليون واژه فني و علمي وجود دارد كه تاكنون فهرست نشده.
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س�ه چه�ارم مراسلات جهان�ي  ,تلكس و تلگ�راف نيز ب�ه زبان
انگليسي است.
بي�ش از نيم�ي از ماهنامه ها و فصل نامه ه�اي علمي و فني در
دنيا به زبان انگليسي است.
به طور متوس�ط  %80اطالع�ات ذخيره ش�ده در كامپيوترهاي
دنيا به زبان انگليسي است.
انگليسي زبان متداول در هوانوردي  ,دريا نوردي و مسيحيت
است  ,همچنين زبان شوراي كليساهاي دنيا نيز مي باشد.
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پنج كمپاني از عظيم ترين كمپاني هاي پخش و انتشار خبر در جهان
 CBC,CBB,CBA,SBC,CBNاخبار را به زبان انگليسي پخش
مي كنند.
زبان انگليسي زبان اصلي اينترنت دردنيا مي باشد .رسانه هاي
گروهي كه اينترنت را تشكيل مي دهند در اصل آمريكائي هستند,
بنابراي�ن ج�اي تعجب نيس�ت كه زبان انگليس�ي زب�ان اصلي و
مادري شبكه ها مي باشد.
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به چهار عاملي كه در مورد يك زبان جهت استفاده در اينترنت
در نظر گرفته مي شود توجه کنید
 -1تعداد فزاینده استفاده كنندگان آن زبان  -2 ,ميزان كاربرد آن
به عنوان يك زبان اداري و رس�مي در سرتاس�ر جهان  -3 ,قدرت
اقتصادي استفاده کننده گان آن زبان و  -4ميزان اطالعات
منتشر شده به آن زبان.
امروزه زبان انگليسي چهار عامل فوق را در باالترين حد
دارا مي باشد.
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اگر شما خواهان يك شغل خوب در تجارت  ,تكنولوژي يا علم
هستيد.
از نظ�ر روانشناس�انه زب�ان دوم از ش�ما ي�ك انس�ان
نيرومند تر،با نشاط تر و باهوشتر مي سازد  .تصور تعدادي از
موقعيت هايي كه دانستن انگليسي در آنها به شما احساس خيلي
خوبي مي دهد .چندان دشوار نيست.
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مشکل در چیست؟

آيا اش�كال در بهره هوش�ي م�ا زبان آموزان ايراني اس�ت كه با
گذراندن بيش از ده س�ال از دوران راهنمائي تا دانش�گاه هنوز
نتوانسته ايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم؟
چ�را ,دانش آم�وزان و دانش�جويان ايراني با گذران�دن بيش از
ده س�ال ,از دوران دبيرس�تان تا دانش�گاه هنوز نتوانس�ته ايم
در حد قابل قبول زبان بياموزيم؟ بدون ش�ك در بهره هوش�ي و
توانائي هاي ما نيست بلكه مشكل در روشها و تكنولوژي هايي
اس�ت كه ما با اس�تفاده از آنها زمان بزرگي از زندگي خويش را
از دست داده ايم.
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 .1تكيه بر محيط مبتني بر متن

احمدرضا توکلی

دني�اي واقع�ي زبان  ,يك دنياي صوتي اس�ت ( دنیایی مبتنی بر
روح زبان)  ,در حالي كه سيس�تم آموزشي ما  ,دنيايي مبتني بر
متن(جس�م زبان) بوده اس�ت و اين باعث مي شد كه مشكل تلفظ
نيز بر مش�كالت بي شمار افزوده ش�ود .به دليل عدم زيستن در
ي�ك محيط صوتي با آن احس�اس بيگانگي مي كني�م ,نتيجه اين
سيس�تم آموزشي در آرماني ترين ش�رايط تربيت مترجم کتبی
بود ,نه كسي كه با زبان بتواند ارتباط برقرار كند و هر روز خود
را از دچار شدن به روزمرگی نجات دهد.
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 .2تكيه بر گرامر

كاش م�ا زب�ان را ب�ا روش ك�ودكان ياد م�ي گرفتيم ك�ه كمترين
اهميتي براي دس�تورات پيچيده زبان( بخش قانون محور زبان)
نمي دهند .راستي ما  ,خود چقدر با گرامر زبان مادري خود آشنا
هس�تيم؟ دس�تورات گرامري در تمامي زبانه�ا يك موضوع كام ً
ال
تخصص�ي و انتزاع�ي از زبان اس�ت و اگر نه اين اس�ت پس اين
همه رش�ته هاي دانشگاهي س�طح باال در رابطه با دستور زبان
چه معني مي دهند؟ حرف زدن با رعايت دستورات گرامري زباني
پر از استثناء مانند انگليسي تقريباً غير ممكن است.
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.3تاكيد بر يادگيري لغات

آموزش  ,حفظ كردن فرهنگهاي لغت بود  ,هر معلمي براي خود ديكشنري

كوچكي مي س�اخت كه مجبور به حفظ آن بوديم و متاس�فانه هنوز هم
كار به همين منوال است .در يك فرهنگ انگليسي نگاهي به لغت GET

ي�ا  TAKEبيندازي�د .دو صفحه معني مختل�ف و گاه متضاد براي يك

لغ�ت س�ردرگمي آدم�ي را در آموزش ص�د چندان مي كن�د .فرق عمده
زبان انگليس�ي با زبان فارسي در اين است كه لغات در زبان انگليسي
عمدتاً وقتي معنای واقعي دارند كه در كنار ساير لغات قرار مي گيرند

ً
مثلا لغ�ت  TAKEمعن�ي واضح�ي ن�دارد .در حالي كه معن�ي عبارت
 TAKE OFFكام ً
ال مشخص است.
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.4اهميت دادن به امر خواندن

در هر زباني چهار عنصر عمده خواندن  ,نوشتن  ,صحبت كردن
و گ�وش دادن وج�ود دارد .آنچه در سيس�تم آموزش رس�مي يا
بيش از همه به آن پرداخته ش�ده اس�ت امر خواندن مي باشد .در
برخي از كالس�هاي غير رس�مي ني�ز صحبت از ه�م زماني چهار
عنصر رفته است  .اما وقتي در محيط واقعي زبان قرار مي گيريم
در م�ي يابيم كه اگر هدف فراگيري زبان باش�د عنصر خواندن و
نوشتن اهميت درجه چندم دارند ,به اين دليل ساده كه در تمامي
زبانه�ا افراد بي س�واد آن جامع�ه نيز قادر به تكل�م زبان مادري
خود هستند.
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ترس از ایجاد تغییر یا دچار روزمرگی شدن ؟
ما هميشه زبان را درس مشكلي تصور مي كرديم كه بايد آنرا امتحان دهيم و بدين دليل
هرگ�ز فرصت اس�تفاده از آنرا به صورت�ي نيافتيم كه از آن لذت ببري�م .برای لذت بردن
از ی�ک زب�ان دوم می بایس�ت هم از روح ( بخ�ش قانون گریز آن مثل تلف�ظ آواها ،کیفیت
ارتباطی و درک معنایی) و هم از جس�م آن( بخش قانونمند آن مثل دس�تور و س�اختارها)
آگاه باش�یم و بهره ببریم و میان این دو یک ارتباط خوب برقرار کنیم  .بس�ته به روحیه
زبان آموزان مبتدی بهتر اس�ت برای ش�روع از بخش�های قانون گریز زبان بهره بیشتری
ببریم و کم کم به طرف مرکز و بخش قانون محور زبان (جس�م آن) برویم .تغییر همیش�ه
با اتخاذ تصیمیم همراه اس�ت و اتخاد تصمیم س�خت و خسته کننده بوده و نیاز به هدف
دارد .زب�ان آم�وز هدف من�د با اتخاذ تصمی�م وارد تجربه جدید تغییر می ش�ود و انگیزه
بیش�تری دارد چ�را ک�ه از ای�ن مرحله از ترس عبور م�ی کند .یک�ی از مهمترین تصمیمات
صرف زمان میباشد ،عمر بیشتر محصول بیشتر .زبان آموزان بسیاری در مراحل تصمیم
گیری می مانند چون تاب تغییر را ندارند .این تغییر همیشه ناخوشایند نیست مثل صرف
عمر خود ( حفظ کردن فرمولهای گرامری یا لغات فرار )...در بیشتر مواقع یک زبان جدید
تجربه ای جدیدی از دنیای اطرافمان به ما می دهد که خود شکستن روزمرگی است .اما این
تغییر همیشه گی نیست  ،و نیاز به صرف وقت و پرداختن به بخش قانون محور زبان ما
را دچار روزمرگی و فرسایش می کند .برای گریز از این ترس ها به ترفندهایی نیاز داریم.
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اما از نظر روانشناسی

سه درد سر بزرگ
كه زبان آموزان
با آن مواجهند...
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.1ايجاد شور و شوق دروني

اكث�ر زب�ان آموزان دوس�ت دارند تا به خوب�ي به زبان انگليس�ي صحبت
كنن�د ,و از احس�اس اين ك�ه بتوانند روزي ب�ه راحتي به زبان انگليس�ي
ارتباط برقرار كنند هيجان زده مي ش�وند ولي به فرآيند يادگيري توجهي
نمي كنند .براي اكثر زبان آموزان  ,فراگيري زبان يك وظيفه اس�ت چيزي
ك�ه آنه�ا مجبورند انجام بدهند ,نه اينكه نخواهن�د! اين اولين و بزرگترين
دردس�ري اس�ت كه زبان آموزان با آن مواجهند ,زيرا اگر كسي از يادگيري
زب�ان خوش�ش نيايد ,يقيناً آنرا به خوبي ف�را نخواهد گرفت .معموال افراد
از اینکه آزادیشان محدود شود و کاری را به شکل تکلیف انجام دهند لذت
نمی برند  .اگر شما عاشق زبان انگليسي نباشيد یادگیری زبان انگليسي
برای شما فرسایشی خواهد شد!
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اگ�ر ش�ما مي خواهيد ك�ه يك زبان آموز موفق ش�ويد ,باي�د به خود فرآين�د يادگيري

عالق�ه مند باش�يد یعنی با آن درگیر ش�ده و در س�یال دنیای کیفی جدید رها ش�وید.
زماني كه مشغول فراگيري زبان هستيد .بايد به گونه اي باشيد كه انگار داريد تفريح
و استراحت مي كنيد .براي مثال شما بايد از :
خواندن جمالت انگليسی و تفكر راجع به ساختار آنها
فراگيري لغات جديد از ديكشنري
نوشتن يك جمله صحيح انگليسي با استفاده از ديكشنري ها  ,راهنماهاي گرامري
و اينترنت
از تمرين تلفظ اصوات و لغات انگليسي لذت ببريد.
به طور ايده آل  ,فراگيري زبان بايد سرگرمي شما باشد .شما بايد به خود به عنوان يك
زبان آموز نگاه كنيد  ,كس�ي كه يادگيري زبان انگليسي را به عنوان يكي از فعاليتهاي
مورد عالقه اش انتخاب كرده اس�ت و مراقب باش�ید در ابتدا شکلی تکلیفی پیدا نکند و
از تفریح به تکلیف تبدیل نشود .
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.2ايجاد اولين تغيير

اتخاذ تصميمي در جهت يادگيري زبان انگليسي نيازمند تغييراتي در زندگي شماست.
تغییر همیش�ه مس�اوی پیشرفت اس�ت اما برآیند آن مشکالت یا تنش�هائی در زندگی
عادی ماس�ت .تجربه یک کیفیت جدید در تمرکز ش�ما بر جهان اطرافتان مثل دیدن دنیا
ب�ا ی�ک عینک جدید اس�ت .براي مثال  ,اينكه كس�ي تصميم بگيرد ه�ر روز به مدت3 0
دقيقه كتابي را مطالعه كند و به اين تصميم خود پاي بند باش�د بس�يار دش�وار اس�ت
ت�ا تغيي�ري كوچك ولي دائم�ي در زندگي خود ,خصوصاً اگر فراگيري زبان انگليس�ي
بنظ�ر ‹ مف�رح › ی�ا قانون گریز به نظر نيايد .همیش�ه شکس�تن روزمرگی با هیجان و
لذت همراه اس�ت .پس با گریز از مرکز ،فرمول ها ،قوانین (گرامر و ساختارهای مشکل
زبانی) شروع تغییر خود را با بخشی از زبان داشته باشید که به آن طبیعی و قانون
گریز(بخش روح زبان :گفتگو و گوش دادن) داش�ته باش�ید و با احس�ای آزادی بیشتر
در زبان به انرژی و انگیزه بیش�تری دس�ت پیدا کنید .با اين وجود ,زبان آموزان بايد
به خاطر داش�ته باش�ند كه مطالعه زبان انگليسي ,هر روز به مدت  15دقيقه نسبت به
مطالعه به ميزان يك روز كامل در هر ماه نتايج بسيار بهتري به همراه خواهد داشت.
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.3ايجاد تغييرات بيشتر

گ�ر چ�ه اولي�ن تغيير از همه مش�كل تر اس�ت  ,با اين ح�ال تغييرات بع�دي نيز هر كدام دش�وار
م�ي باش�د ,بس�ياري از زبان آموزان ق�دم اول را بر مي دارن�د ( براي مثال  ,آنها مطالعه مس�تمر
و ه�ر روزه ي�ك كت�اب را آغ�از مي كنن�د) و همانجا متوقف مي ش�وند ،این به این دلیل اس�ت که
آنها دوباره دچار فرس�ایش و روزمرگی ش�ده اند  .آنها خود را درگير ديگر فعاليتهاي آموزش�ي
مي كنند اما بس�یار قانونمند ،دس�تور – محور و خطی .يك زبان آموز خوب  ,درگير مجموعه اي
از فعاليتها ( خواندن  ,تماشاي تلويزيون  ,تمرين تلفظ  ,گوش دادن به نوار ) ... ,است و هر زمان
بنا به روحيات خود  ,از ميان اين مجموعه گزينش مي كند( یعنی یک ایجاد یک ارتباط خوب بین
جس�م و روح زبان) .وجود يك فعاليت خاص  ,به اندازه كافي مفيد نيس�ت .تنها به ترس�های خود
(ضعفه�ای زبانی) مثل حفظ کردن واژگان و گرامر قانون محور نپردازید.با تلفظ صحیح واژگان
آش�نا ش�وید آنها را ادا کنید و از جنبه آوایی زبان لذت ببرید ،گوش کردن به برنامه های مختلف
و واقع�ی جامعه انگلیس�ی زبان مثل اخبار روز دنیا یا فیلمهای زب�ان اصلی ،همچین پرداختن به
الیه های معنایی واژگان بخش قانون گریز زبان میباشد.
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به احتمال قوی آموزش در کالسهای زبان:

احمدرضا توکلی

شما را به سرعت خسته مي كند.

به شما توانايي هاي زباني محدودي مي دهد.

ب�راي مث�ال  ,مطالع�ه زبان تلفظ ،س�خنوری و مهارت ش�نیداری ش�ما را بهبود

نم�ي بخش�د (یعنی روح زب�ان یا بخش قان�ون گریز زبان)  .هرچند ممکن اس�ت
گرام�ر ،گنجين�ه لغ�ات ،درك مطلب و مهارت هاي نوش�تاري ش�ما را تقويت كند

( جسم یا بخش قانونمند آن).

یادمان باشد برای تداوم زندگی با زبان دوم خود مثل هر تجربه دیگر در زندگی نیاز
به شکستن روزمرگی و تجربه کیفیت های جدید داریم .به همین منظور و برای ایجاد
انرژی بیشتر باید از بخش فرسایشی زبان به سمت بخش گریز از مرکز آن نیز رفت.

این موضوع برای تداوم زبان آموزان مبتدی و یا مایوس شده از تالشهای زبانی
قبلی حیاتی است.
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در فراگيري
زبان انگليسـي
به چه مواردي
الزم است
توجه كنيم؟
22
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احمدرضا توکلی
فراگي�ري زب�ان انگليس�ي نيازمن�د عمل( تصمیم گیری) اس�ت ممكن اس�ت ش�ما
تم�ام ن�كات يادگي�ري را بداني�د ,ولي اگ�ر انجام كارها را ش�روع نكني�د( خود را
درگی�ر نکنی�د) و دس�ت به تجرب�ه ای جدید نزنی�د  ,به هيچ چيز جدیدی دس�ت
نخواهید یافت .در واقع اگر مي خواهيد به خوبي به زبان انگليسي صحبت كنيد ،بايد
زندگي خود را تغيير دهيد  ,هرچند تغییر همیشه به تجربه یک ظعف جدید همراه
است و به دنبال آن یک تنش خواهد بود ،اما هدفمند بودن شما انگیزش شما را در
مواجه با این ترس ها ( ترس از تصمیم گیری و ترس از فرس�ایش یا روزمرگی)
تامی�ن م�ی کند .به عنوان مثال انگیزه یک ش�خص با ه�دف زندگی یا تحصیل در
ی�ک جامع�ه زبان�ی جدی�د Motivation Integratedباالتر از کس�ی اس�ت که
دارای اهدافی ابزاری و فرسایش پذیر است
و در نتیج�ه انگیزش�ی گ�ذرا  Instrumental Motivationاس�ت  :در اينجا به
برخي از كارها يي كه شما بايد انجام دهيد  ,اشاره مي شود :
پس برای ایجاد یک انگیزه قوی یک هدف بزرگ برای خود تعیین کنید...
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هر روز يك ساعت ,صفحاتی از روزنامه ای را به زبان انگليسي
مطالعه كنيد ,گرامر موجود در جمالت را تحليل نماييد و
در يك ديكشنري زبان انگليسي به دنبال
لغات نامانوس بگرديد.
به نواري گوش بدهيد ,دائماً آن را متوقف سازيد سعي كنيد
آنچه را كه گفته مي شود درك و تلفظ گوینده را تقليد نمائيد.
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بعد از ظهر خود را با تمرين تلفظ صداي " "Rانگليسي بگذرانيد.
به دقت ايميلي به زبان انگليس�ي بنويس�يد ,هر  20ثانيه  ,از يك
ديكشنري با جستجو در اينترنت استفاده كنيد تا از صحت كلمه
اطمينان حاصل نماييد.
براي نوشتن هر جمله  5دقيقه وقت بگذاريد.
ب�ه جمل�ه اي انگليس�ي ك�ه تاكن�ون خوان�ده اي�د  ,فك�ر كنيد به
اي�ن بينديش�يد ك�ه آيا مي ش�ود بج�اي  aاز  Theاس�تفاده كرد.
س�عي كني�د ب�راي يافتن پاس�خ  ,به دنب�ال جمالت مش�ابهي در
اينترنت بگرديد.
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تص�ور کنید مترجم همزمان هس�تید آنچه را می ش�نوید ترجمه
کنی�د در این تمرین تمرکز خود را افزایش دهید و هر چند ناقص
بلن�د ادا کنی�د ،یا یک گوین�ده تلویزیونی متبحر ای�ن بار خود را
از لح�اظ فیزیک�ی کامال درگیر کنید و در حال�ی که به طرف آینه
حرک�ت می کنی�د از حرکت دس�تها و صورت خود به�ره بگیرید،
سعی کنید با ادا و تلفظ صحیح سخنرانی کنید.
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تا انتهاي يك خيابان قدم بزنيد و در ذهن خود چند جمله ساده انگليسي
را بس�ازيد ( ب�ا خودتان در م�ورد آنچه كه در اطراف خ�ود مي بينيد ,
حرف بزنيد  .هر روز در ابتدای شروع گفتگوی با خود ،به کشف محیط
اطراف خود بپردازید .به نظر ش�ما چه كسي تمام اين كارها ي احمقانه
را انج�ام م�ي ده�د؟! فقط يك نف�ر آنكه از انج�ام دادن اي�ن كارها لذت
مي برد .بايد چنين شخصي باشيد و نبايد ازانجام چنين كارهايي تنفر
داش�ته باش�يد .آيا تا حاال ش�نيده ايد كه كس�ي با انجام كاري كه از آن
متنفر بوده  ,به موفقيت رس�يده باش�د؟ فقدان انگيزه به اين معناس�ت
كه اساس�اً زبان آموزان روي آموختن زبان انگليس�ي وقت نمي گذارند
و دچ�ار مش�کل عدم تصمیم گی�ری و پذیرش تغییرات ش�ده اند .وقت
یکی دیگر از مولفه های قانون محور زبان است که ما را دچار فرسایش
و روزمرگ�ی می کن�د چیزی که زب�ان آموزان را دچ�ار چالش می کند.
27
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شاید به عنوان مثال يك زبان آموز نوعي را دیده باشید که به مدت
 12ساعت قبل از يك امتحان زبان انگليسي  ,افعال چند تايي زبان را

مطالعه می كند .با اينجال چنين كسي حاضر نيست هر روز به مدت

 30دقيق�ه يك كتاب به زبان انگليس�ي را بخوان�د .او يادگيري زبان
را خوش�ايند احس�اس نمي كند ,بنابراين تنه�ا هنگامي به مطالعه

مي پردازد كه مجبور باشد .اگر شما از آن دسته زبان آموزاني هستيد

كه از تمرين هر روزه تلفظ صداي " "Rيا تفكر راجع به جمالت زبان
انگليسي خوشتان نمي آيد ,روي سخن من با شماست :زمان تنها مولفه

قانون محوری است که مجال گریزی به ما نمی دهد و کالسهای فشرده

آموزشی مثل یک آمپول معجزه آسا عمل نمی کنند .پس قدر لحظه
لحظه خود را بدانید و از همین لحظه مصمم تر از قبل شروع کنید.
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ش�ما همچنی�ن میبايس�ت خودت�ان را مجب�ور كني�د كه
بخواهيد اين كارها را انجام بدهيد .برای یادگیری وقت
ص�رف کنید و قانون زمان را بپذیری�د  .به عبارت ديگر,
شما بايد روي انگيزه خود در صرف زمان بیشتر كار كنيد.
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زبان آموز عادي را با زبان آموز با انگيزه مقایسه کنید!

سارا يك زبان آموز نوعي يا عادي زبان انگليسي است كه سطح
انگي�زه خيل�ي پائين�ي دارد .او گاهي اوقات انگي�زه بااليي دارد.
نظير روز قبل از امتحان زبان انگليسي با زماني كه نمي تواند با
يك مشتري خارجي كه او را فرا مي خواند ,ارتباط برقرار سازد.
اي�ن قبي�ل موقعيتها او را وادار مي س�ازد تا چنين بينديش�د كه :
‹ من بايد روي زبانم كاركنم › با اين وجود ,اين موقعيتها به ندرت
اتفاق مي افتد ,كمتر از يك بار در ماه  .بنابراين  ,اگر او شديدا ً به
مطالع�ه بپ�ردازد ‹ مث ً
ال دو روز قبل از امتح�ان زبان › .نتايج كار
ضعي�ف خواهد بود .زي�را او  %09از مطالبي را كه آموخته ظرف
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ي�ك م�اه از ياد خواه�د برد .تعجبي ه�م ندارد :حافظ�ه آدمي اين
طور كار مي كند ,شما بايد همواره چيزها را مرور نمائيد در غير
اينص�ورت آنها را فراموش مي كني�د مطمعنا این کیفیت از زبان
را ب�ه عن�وان یک ظعف انس�انی تجرب�ه کرده ای�د  .این طبیعت
زب�ان دوم و مولفه قانون محور دیگری اس�ت ک�ه باید به عنوان
ی�ک واقعیت زبانی در نظر گرفته ش�ود .پذیرش واقعیات زبانی
( ت�رس ه�ا  ،ضعفها و زم�ان) یعنی کنار آمدن ب�ا خود و تصمیم
گیری است که همیشه مساوی با ایجاد انگیزه و حرکت به طرف
هدف است.
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ح�اال بياييد ب�ه يك زبان آموز متف�اوت نگاه�ي بياندازيم :مريم.
مري�م نگاه متفاوتی به جهان اطراف خود پیدا کرده اس�ت.تقريباً
هر روز به مدت 3 0دقيقه زمان خاص زبان آموزان ( كه با جمالت
ساده اي نوشته شده است) مي خواند او يك ديكشنري انگليسي
به انگليس�ي خريده اس�ت و ه�رگاه معني جمل�ه اي را بفهمد  ,از
آن اس�تفاده مي كند .گاهی این لغات آش�نا را در آهنگها و فیلمها
تک�رار م�ی کند و از این تمرین لذت می ب�رد .ابتدا مطالعه منظم ,
كار سختي بود .خواندن كتابها و استفاده از ديكشنري براي او
جزء فعاليتهاي عادي نبود و هر جمله انگليسي دردسر داشت.
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ول�ي اكن�ون ,تنها بعد از دو هفته  ,او مي تواند بس�يار س�ريعتر
بخوان�د هن�گام خواندن  ,او اغل�ب به لغاتي بر م�ي خورد كه در
دوهفته گذش�ته آموخته اس�ت .ه�رگاه او به چنين لغتي برس�د
 ,ديگ�ر مجبور نيس�ت تا در ديكش�نري به دنب�ال آن بگردد و او
ميداند كه پيش�رفت خوبي داش�ته اس�ت .مريم در مسير درستي
ق�رار گرفت�ه اس�ت .او در کن�ار دس�تور زب�ان و لغ�ات جدی�د از
تلف�ظ صحیح و گوش کردن به برنامه های انگلیس�ی زبان لذت
م�ی ب�رد .او ب�ه زودي ق�ادر خواه�د ب�ود ت�ا روزنام�ه ه�اي
انگليس�ي زب�ان و ديگ�ر منابع�ي را كه ب�راي خوانن�دگان بومي
نوشته شده است بخواند.
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یک راه حل قطعی انگیزش در میانه راه فراگیری زبان این حقیقت
است که لذت به حافظه و انگیزش بیشتر منجر مي شود...
اگر ش�ما از آموختن زبان انگليس�ي لذت ببريد ,روي آن بيش�تر
وقت مي گذاريد و آن را به طور منظم انجام مي دهيد سطح باالي
انگيزه به ش�ما نفع ديگري نيز مي رس�اند .این بدان معناست که
ش�ما اهداف ابزاری نداش�ته و کمتر دچار روزمرگی میش�وید و
انگیزش باال ش�ما را دچار فرسایش نمی کند مثال بخاطر سپردن
كلمات و س�اختارهاي گرامري براي ش�ما آس�ان ت�ر خواهد بود.
زيرا مغز به آساني اطالعات مربوط به موضوع مورد عالقه شما
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را بازياب�ي م�ي كند ( .مث ً
ال برخي از مردم عاش�ق تاريخ هس�تند
و در م�ورد جن�گ جهاني دوم همه چيز مي دانند .اگر ش�ما از يك
‹ ف�رد ع�ادي › بخواهيد تا همه آنه�ا را بخاطر بس�پارد ,او هرگز
چني�ن كاري نم�ي تواند بكن�د ).بنابراين  ,لذت ب�ردن از آموختن
ب�ه ش�ما س�ودي مضاعف مي رس�اند .ب�رای ایجاد ل�ذت فیزیک
خ�ود را نیز درگیر کنید :بلن�د بخوانید  ،راه بروید و تمرین کنید
در هن�گام فعالیته�ای روزم�ره به رادی�و و برنامه ه�ای صوتی
گوش کنید .با حرکات سریع فشار خون خود را افزایش دهید.
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انگيزه خود را براي يادگيري زبان انگليسي نه به عنوان زبان
خارجی ،بلکه به عنوان زبان دوم خود تقويت كنيد!

در اي�ن قس�مت ,تكني�ك هائ�ي دیگ�ر را در م�ورد
بهب�ود و افزايش انگي�زه در يادگيري زبان با ش�ما
در ميان مي گذارم.
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.1خود را در آينده تصور كنيد!
تص�ور كنيد كه ش�ما م�ي توانيد با ي�ك مخاطب انگلیس�ی زبان
همانگونه صحبت كنيد كه انگار با زبان اول خود حرف مي زنيد.
افرادي را تصور كنيد كه دوس�ت دارند به خوبي ش�ما انگليس�ي
صحب�ت كنند .تصور كنيد كه مي توانيد به اش�خاص از هر جاي
دني�ا اي مي�ل بزنيد .ش�ما بايد بدانيد كه تس�لط يافت�ن به زبان
انگليس�ي واقعاً امكان پذير اس�ت .فقط به كس�اني ن�گاه كنيد كه
اين كار را انجام داده اند .ش�ما اکنون یک گزارشگر متبحر یا یک
مترجم همزمان هستید!
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 .2به ياد داشته باشيد كه شما تاكنون خود پيش رفته ايد!

شماهم اكنون احتماالً قدري زبان انگليسي را مي دانيد .اگر چنين
باش�يد اين يك موقعيت بزرگ است! اكنون زمان موفقيت بيشتر
فرا رسيده است .زمان شروع روش هاي كارا در يادگيري خوب,
زمان كس�ب دانش�ي عالي از زبان انگليس�ي اس�ت .هرگز عمر و
پ�ول خود را در کالس�های به اصطالح“تضمینی”ه�در ندهید .به
یاد داش�ته باش�ید که همیش�ه بهانه ای برای عدم یادگیری ش�ما
وج�ود دارد و یادگی�ری از طری�ق ی�ک قرص معجزه آس�ا ش�کل
نم�ی گی�رد بلک�ه فرآنی�دی اس�ت پیوس�ته در ذهن خود ش�ما،
مخت�ص ش�ما و ب�ا کیفیت�ی متف�اوت ک�ه ش�ما تجرب�ه میکنید...
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ه�ر زمان كه م�ي تواني�د از زبان انگليس�ي خود اس�تفاده كنيد.
در هر فرصتی جلوی یک آینه قدی ظاهر شوید و با خود صحبت کنید.
اي�ن خيل�ي مه�م اس�ت ك�ه ه�ر ق�در بيش�تر از زب�ان انگليس�ي
اس�تفاده كني�د .بيش�تر تمايل ب�ه يادگي�ري آن پيدا م�ي كنيد و
ش�ما مي توانيد همه جا آن را ب�ه كار بگيريد .مي توانيد از گوگل
اس�تفاده كني�د و وب س�ايتهاي ب�ه زبان انگليس�ي ب�ا اطالعات
جال�ب را بيابي�د ,م�ي توانيد كتابهاي�ي جالب به زبان انگليس�ي
بخواني�د ,م�ي تواني�د كارتونه�اي آمريكاي�ي را تماش�ا كني�د...
بدوی ترس شروع به خواندن روزنامه کنید و برنامه های واقعی
جامعه زبانی هدفتان را با تمرکز بر روی شنوایی خود تماشا کنید
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اگر اين قبيل كارها را انجام دهيد شما فقط سرگرم نشده ايد ,بلكه
انگليس�ي هم ي�اد گرفته ايد .يادگيري بيش�تر  ,كاربرد بيش�تر...
ب�ه عالوه اگر از روش�هاي يادگي�ري كارا و موثر اس�تفاده كنيد,
زبان انگليس�ي شما س�ريعتر از آنچه كه ممكن است تصور كنيد
رشد مي كند.
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.3دوستي را بيابيد كه در حال آموختن زبان انگليسي است!
اگر بتوانيد دوستي پيدا كنيد كه مشغول فراگيري زبان انگليسي
در سطحي معادل شما مي باشد ,شما در موقعيت فوق العاده اي
قرار خواهيد گرفت:
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شما كسي را خواهيد داشت تا با او راجع به زبان انگليسي صحبت
كنيد كه اين امر موجب افزايش عالقه شما به زبان انگليسي مي گردد.
فراگيري زبان انگليسي ساده تر خواهد بود ,چرا كه قادر خواهيد
ب�ود تا در مورد مش�كالت و مس�ائلتان با دوس�تتان بحث كنيد.
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زب�ان انگليس�ي را بيش�تر خواهيد خوان�د  ,زيرا م�ي خواهيد از
دوس�ت خود بهتر باشيد .بهتر است مرتب دوست خود را مالقات
كنيد .ايده آل آن است كه او در نزديك شما زندگي كند .در صورت
ع�دم تحقق چني�ن موضوعي م�ي تواني از طريق اي ميل كس�ي
را پي�دا كنيد ,اين راه بدترين اس�ت چون احتماالً مكالمه ش�ما كم
خواه�د بود و مش�كل اس�ت تا با كس�ي ك�ه خوب نمي شناس�يد
رقابت كنيد.
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 .4قدري پول براي يادگيري زبان انگليسـي خرج كنيد!

اگ�ر ش�ما پولتان را ص�رف چيزي كني�د ,مي خواهي�د از آن چيز
اس�تفاده كني�د! مث ً
ال  ,اگ�ر يك راكت تنيس گ�ران قيمت را بخريد,
احتماالً بيرون مي دويد و هر روز تنيس بازي خواهيد كرد.
اين قانون درباره يادگيري زبان انگليس�ي نيز صادق اس�ت .اگر
م�ي خواه�ي تمايل خ�ود را به آموخت�ن زبان انگليس�ي افزايش
دهي�د ,يك لغت نام�ه جديد ,يك كتاب جالب به زبان انگليس�ي ...
بخريد ,ايده ساده اي است :شما بابت آن پولي پرداخت كرده ايد,
بنابراين مي خواهيد از آن اس�تفاده كنيد وانگليسي خود را بهتر
خواهيد كرد.
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.5در پای�ان ب�ه ياد داش�ته باش�يد كه يادگي�ري زبان انگليس�ي
نيازمند عمل است!
ي�ك عمل كوچ�ك از خواندن صده�ا مقاله قدرتمند تر اس�ت  .بله
انجام كارها حتي اگر براي ما مفيد باش�ند ,خيلي س�خت است .ما
آدم ها موجودات تنبلي هس�تيم .به همين دليل است كه بسياري
از مردم نمي توانند انگليس�ي را بخوب�ي صحبت كنند .اميداورم
ك�ه بتواني�د آنچه را كه در مورد آن بحث ش�د انجام بدهيد ش�ما
تنه�ا هنگام�ي به موفقيت خواهيد رس�يد كه چي�زي را در زندگي
خ�ود تغيي�ر دهيد .آن را رها نكنيد بلکه خ�ود را در آن رها کنید.
از حاال شروع كنيد!
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