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فصل 1

راهى بهتر براى يادگيرى زبان انگليسى

انگليسى صحبت  بتوانيد  كه  انتظارشماست  در  آورديد،شانس  كتاب رو  اين  به  چنانچه 
كنيد. ممكن است حتى به كالس هايى رفته باشيد. شمااحتماال براى ارتقاى شغليتان هم 
از  يا خارج  باشيد  داشته  المللى  بين  بخواهيد سفر  است  ممكن  داريد.  نياز  انگليسى  به 
كشورتان تحصيل كنيد. ميدانيد كه انگليسى دانستن، كليد تجارت و سفرهاى بين المللى 
آيا هنگاميكه سعى ميكنيد انگليسى  است. بنابراين اجازه دهيد از شما سواالتى بپرسم. 
صحبت كنيد احساس اضطراب و شرم داريد؟ آيا برغم سالهايى كه صرف يادگيرى كرده 
ايد هنوز هم در كشاكش فهم صحبت افراد با خودتان هستيد؟ آيا از تلفظتان خجالت زده 
ايد يا از كند صحبت كردنتان نگرانيد؟ آيا باوجود تمام هزينه هايى كه صرف يادگيرى 
زبان انگليسى كرده ايد و هنوز نميتوانيد صحبت كنيد، سرخورده ايد؟عليرغم اهدافتان، 
آيابرايتان مشكل است تا از دانش انگليسيتان در كار،سفرها و يا مطالعاتتان استفاده كنيد؟ 

آيا گاهى اوقات

احساس ميكنيد كه هرگز در مهارت گفتارانگليسى ماهر نميشويد؟ اگر پاسختان به هر 
يك از اين سواالت بله است، اين فقط شما نيستيد. در حقيقت شما نسبتا معمولى هستيد. 

اكثر دانش

مورد  در  نيز  بالغ  آموزان  زبان  اكثر  دارند.  را  احساس  همين  انگليسى  زبان  اموزان 
مهارت گفتاريشان مضطرب و سرخورده اند.

بود،  نخواهند  قادر  هرگز  ميكنند  احساس  و  دارند  نااميدى  احساس  كامال  ها  بعضى 
قدرتمندانه انگليسى صحبت كنند. نه به اين

علت كه انها از لحاظ زبانى بد هستند، بلكه مثل شما آنها نيز تحت تعليم متد هاى غلط 
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بوده اند.

ياد  ميتوانيد  نداريد  باشد. شما هيچ مشكلى  اينطور  نبايد  اين است كه  توجه  نكته جالب 
بگيريد كه چگونه بصورت طبيعى و اسان انگليسى صحبت كنيد. شما ميتوانيد بطور 
موثر از زبان انگليسى در شغل، سفرها و مطالعاتتان استفاده كنيد. ميتوانيد هر لحظه كه 
انگليسى صحبت ميكنيد احساس ارامش و اعتماد به نفس داشته باشيد. در حقيقت بعنوان 
آموز در سراسر جهان كمك كرده  دانش  به هزاران  انگليسى  تجربه زبان  با  يك معلم 
ام تا به گويندگان ماهر و قدرتمند زبان انگليسى تبديل شوند. چطور اين كار را كرده 
ام؟ من اين كار را با استفاده از يك متد آموزشى به نام انگليسى آسان كه توسط خودم 
اختراع شده، انجام دادم. انگليسى آسان شما را قادر ميسازد تا انگليسى را بطور طبيعى 
و خودكار ياد بگيريد- روشى كه كودكان نيز قبل از ورود به مدرسه ياد ميگيرند. اغلب 
كالس هاى زبان انگليسى بيشتر بر آزمون، كتاب، نمره و «سطح» تمركز ميكنند. در 
آنها  اول هستند.  نقطه  نيز فراموش ميكنند كه چرا هنوز در  آموزان  دانش  اين سيستم 
اهداف دنياى واقعى در خصوص شغلى موفق تر و سفر بين المللى مهيج تر را فراموش 
مى كنند. با سيستم انگليسى آسان شما هرگز بينش اين حقسقت را از دست نمى دهيد كه 

هدف نهايى يادگيرى

يك زبان برقرارى ارتباط استف در عوض ياد ميگيريد كه هم سريع و هم با دقت بيشترى 
انگليسى صحبت كنيد.

آسان؟
اگر مردد هستيد درك ميكنم- خصوصا اگر سعى در يادگيرى زبان انگليسى به شيوه 

سنتى داشته ايد.

شما ساعتها وقت صرف: حفظ كردن فهرست هاى واژگان، حل تمارين دستورزبان و 
خواندن كتابهاى كسل كننده كرده ايد. «چطور؟» با خودتان فكر ميكنيد ، « آيا انگليسى 
صحبت كردن ميتونه بالفرض آسون بشه؟» روى من حساب كنيد، من چاره دردتان را 
ميدانم. قبال زمانى كه 15 سال پيش تدريس را آغاز كردم، همه شاگردانم مشتاق بودند 
به  ان زمان من  كنم. در  آنها كمك  به  بودم  نيز مشتاق  كنند. و من  انگليسى مكالمه  به 
روش معمول تدريس كردم. از كتاب استفاده ميكردم و بر روى آموزش دستور زبان 
متمركز بودم. فكر ميكردم اين راه بهترين روش تدريس است و هيچ كدام از شاگردانم 
اهل  نام گالديس كه  به  باهوشم  بهترين شاگردان  از  يكى  نداشتند. هنوز  اعتراضى  هم 
انگليسى صحبت  بخوبى  كه  بود  گرفته  تصميم  گالديس  دارم.  بخاطر  را  بود  ونزوئال 
كند. صحبتم در خصوص تالش است! گالديس در همه كالس هاى من حضور داشت و 

هميشه وسط رديف

اول مى نشست. هنوز هم ميتوانم اشتياق و چهره خندان اورا توصيف كنم. او يادداشت 
هاى دقيقى بر ميداشت و به هر كلمه اى كه ميگفتم
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گوش ميداد. او همچنين در خانه مطالعه ميكرد.

او  انگليسى اش را مطالعه ميكرد.  بيشتر كتاب هاى  يا  گالديس هرروز چهار ساعت 
همچنين سعى ميكرد 05 لغت جديد با حفظ كردن ليست هاى واژگان ، ياد بگيرد. گالديس 
دانش آموز برتر من بود و من نيز مطمئن بودم كه او موفق ميشود. گرچه شش ماه بعد، 
هنوز به سختى ميتوانست انگليسى صحبت كند. گفتار او مرددانه و غير طبيعى بود. 
حتى با جمالت ساده نيز اشتباهات دستورزبانى پيوسته اى داشت. تلفظش را به سختى 
متوجه ميشديد. او همچنان اسپانيايى فكر ميكرد و سعى داشت موقع مكالمه در ذهنش 
كلمات را از اسپانيايى به انگليسى برگرداند. بدتر از همه اين بود كه گالديس هربار كه 
سعى ميكرد به انگليسى صحبت كند، اضطراب داشت. صحبت به انگليسى يك تجربه 
او، من  بعنوان معلم  او بود. پس از تالش فراوان پيشرفت كمى داشت.  دردناك براى 
نيز نااميد شده بودم. چراكه مطمئن بودم گالديس به سرعت پيشرفت ميكند و نميتوانستم 
درك كنم كه چرا خالف تصورم بود. من همه ى متد هاى تدريس سنتى را دنبال كردم. 
از كتابهاى درسى و فعاليت هاى كالسى استاندارد استفاده كردم. گالديس نيز باهوش، 
منظم و منسجم بود و هنوز در مهارت گفتارى پيشرفت كمى داشت . متاسفانه ، متوجه 
شدم گالديس تنها كسى نبود كه پيشرفت چندانى نداشت . هم كالسى هايش نيز پيشرفت 
خيلى كمى داشتند. نااميد شده بودم و بعنوان يك معلم شكست كامل را حس ميكردم. اما 
هنگاميكه از همكارانم كمك خواستم ، معلوم شد كه آنها همين مشكل را داشتند- تعداد 
خيلى كمى از دانش آموزانشان پيشرفت داشتند ! و آنجا بود كه متوجه شدم يك جاى كار 
ميلنگد _ مشكل سر متدهاى استاندارد آموزش زبان انگليسى بود. بدترين قسمت قضيه 
براى من اين بود كه همه اين موضوع را بعنوان يك مسئله « عادى» پذيرفته بودند. 
نگران  آموزانشان  دانش  پيشرفت  فقدان  در خصوص  ديگر  معلمان  كه  نميرسيد  بنظر 
باشند . همه معلمان از همان متدها استفاده ميكردند و همان نتايج ضعيف را ميگرفتند. 
در اكثر نقاط جهان ، دانش آموزان سالها در مدارس انگلسى مطالعه ميكنند . با اين حال 
، اكثريت قريب به اتفاق آنها، هرگز ياد نميگيرند به خوبى انگليسى صحبت كنند. پس 

از سالها مطالعه

احساس  مكالمه  در مورد  هنوز  آنها  دارند.  انگليسى مشكل  واقعى  مكالمات  با  هنوز   ،
اضطراب و شرم دارند.

چند سال پس از تجربه من با گالديس ، شغلى بعنوان استاديار زبان انگليسى در ژاپن 
ياد  تا زبانم را  اين دانش آموزان جوان كمك كنم  به  يافتم . هيجان زده و مشتاق بودم 
بگيرند. هنوز هم خاطره اولين روز را به ياد دارم . مقابل كالس ، كنار معلم اصلى 
، كه ژاپنى بود نشسته بودم .همچنان كه دانش اموزان وارد كالس شدند مرا ديدند و 
ريز خنديدند. آنها سر جاهايشان نشستند و خجالنه دوباره مرا زير نظر گرفتند . دانش 
آموزان دوست داشتنى و كنجكاوى بودند. سپس كالس آغاز شد. معلم اصلى جمله اى 
انگليسى روى تخته نوشت. عين جمله را بخاطر نمى آورم ، اما چيزى شبيه اين جمله 
بود، « دختر كوچولو به مدرسه مى رود». معلم به جمله اشاره كرد و شروع كرد به 
به نوشتن  ژاپنى صحبت كردن. همه دانش آموزان دفترهايشان را برداشتند و شروع 
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كردند. همه خيلى جدى بودند. بعد، معلم دور كلمه « مى رود» خط كشيد. او به كلمه 
اشاره كرد و به ژاپنى

صحبت كردن ادامه داد. او مكررا به ژاپنى صحبت كرد. دانش آموزان سريع مى نوشتند 
و در دفترهايشان نكاتى يادداشت مى كردند. سرانجام معلم

خطى از كلمه « مى رود» به كلمه «دختر» كشيد. و سپس بيشتر و بيشتر در مورد آن 
به ژاپنى توضيح داد.

و اين كار او تقريبا تمام مدت كالس به طول انجاميد. معلم خطوط، دايره ها و مربع 
هايى كشيد. از گچ هاى رنگارنگ استفاده مى كرد. و به ژاپنى صحبت كردن ادامه داد. 
من كامال گيج شده بودم . من يك گوينده بومى زبان انگليسى هستم و در كالس انگليسى 
مبتدى نشسته ام . هنوز نميتوانستم هيچى از كالس بفهمم ( جز آن يك جمله ) با خودم 
فكر مى كردم ، « اين معلم راجبه چى ميتونه اينقدر حرف بزنه ؟ اين فقط يك جملست». 
با اين حال معلم ، يك ساعت كامل صرف توضيح ، تجزيه و تحليل آن يك جمله ساده 
كرد.  سر انجام در پايان كالس  از من خواست تا آن جمله را  بلند بخوانم « براى تلفظ» 

من چند بار

جمله را خواندم. و آن تنها داده انگليسى واقعى بود كه دانش آموزان آنروز كسب كردند. 
متاسفانه ، اين الگو هرروز تكرار ميشد. روز به روز متوجه كمرنگ شدن اشتياق و 
چند  هرروز  بودند.  شده  و مضطرب  گيج  كسل،  آنها  ميشدم.  آموزان  دانش  كنجكاوى 
صفحه يادداشت بر ميداشتند كه اكثرا به ژاپنى بود . هرروز معلم به طور مداوم بيش 
به  انگليسى  نميتوانستم درك كنم كه چرا يك كالس زبان  به ژاپنى صحبت ميكرد.  تر 
ژاپنى تدريس مى شود. در طول كالس بطور ميانگين ، دانش آموزان 09 درصد زمان 
يا بيشتر به ژاپنى گوش ميدادند. آنها خيلى كم انگليسى مى شنيدند. عجيب نبود كه هرگز 

بتوانند مكالمه انگليسى ياد بگيرند . عجيب

طبيعى  عشق  مدرسه  اينكه  ديدن  بگويم،  صادقانه  بشوند.  گيج  و  خورده  سر  كه  نبود 
دانش آموزان به يادگيرى را نابود مى كند ، قلب مرا شكست. ديدن پرورش آنها با بى 
حوصلگى ، نااميدى و اضطراب وحشتناك بود . و شش ماه بعد هيچ يك از دانش آموزان 
اصال قادر به مكالمه با من نبودند و حتى از پس ساده ترين مكالمات بر نمى آمدند. اين 
چنين موقعيتى در كالس هاى انگليسى سراسر جهان تكرار ميشود. تجربياتم با گالديس 

و در كالس هاى ژاپن متقاعدم كرد كه شيوه سنتى آموزش زبان

بهترى وجود  راه  بايد  ميدهيم  انجام  كه  كارى  به  نسبت  ميدانستم  دارد.  نقص  انگليسى 
داشته باشد تا به دانش آموزانم كمك كنم، انگليسى صحبت كنند. بنابراين تحقيق براى 
روشى بهتر را آغاز كردم. كتابهاى آموزش زبان انگليسى را بلعيدم . بطور مداوم روش

هاى جديد را در كالس هايم استفاده مى كردم. مطالعات تحقيق خواندم. آنسوى جهان 
سفر كردم و آموزش انگليسى فرا گرفتم.
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سنتى  تدريس  روش  كم  چقدر  فعلى  تحقيقات  كه  بود  اين  كرد  غافلگير  مرا  كه  چيزى 
را پشتيبانى مى كند. همان طور كه زبان شناس برجسته دانشگاه كاليفرنياى جنوبى ، 
استيون كراشن اشاره مى كند»: ما زمانى زبان فرا مى گيريم كه متوجه ميشويم مردم چه 
چيزى به ما ميگويند و چه چيزى ميخوانيم ... نيازى به سخت حفظ كردن نيست». اگر 
اكثر ما به اين نتيجه ميرسيديم كه بهترين راه براى يادگيرى زبان انگليسى روش طبيعى 
است، در شگفت بودم ، كه چرا هنوز هم معلمان و شاگردان زيادى متدهاى آموزشى 
قديمى غير طبيعى و بى اثر را انتخاب ميكنند؟ در نهايت به دانشگاه بازگشتم و مدرك 
كارشناسى ارشد در زمينه (تسول1) آموزش زبان انگليسى به گويندگان غير بومى اخذ 
كردم. در اين ميان، تحقيقات بيشترى انجام دادم و روش هاى جديد باورنكردنى كشف 
ادامه  را  تحقيقات شخصى خود  تبديل شد. همچنين  آسان  انگليسى  برنامه  به  كه  كردم 
دادم . به جستجوى گويندگان انگليسى ماهر كه زبان را بعنوان يك فرد بالغ فراگرفته 
اند ،پرداختم. هرگاه چنين افرادى پيدا ميكردم به مصاحبه با آنها مى پرداختم. با گذشت 
زمان، متوجه اين نمونه ها شدم . بيشتر اين گويندگان موفق ، دانش آموزان مستقلى بودند 
كه خارج از مدرسه به تبحر در گفتار انگليسى رسيده بودند. اكثر آنان از روش هاى 

مشابهى استفاده كرده بودند. همان روش هايى كه

از شيوه هاى سنتى مورد  اكثرشان  بودند.  پشتيبانى شده  اى من  تحقيقات حرفه  توسط 
و   ، دادم  تغيير  را  سابقم  تدريس  من روش  بودند.  كرده  مدارس خوددارى  در  استفاده 
ارتقا  آموزانم بسرعت  دانش   ، استفاده كردم  هايم  ازين راهكارها در كالس  هنگاميكه 
يافتند. نميتوانستم باور كنم! آنها ياد گرفتند كه آسان و قدرتمندانه انگليسى صحبت كنند. 

و از آن بهتر اينكه _ از كار خودشان

لذت مى بردند! پس از سالها تحقيق و تجربه ، سرانجام روشى پيدا كردم كه كارگزار 
بود.

انگليسى آسان امروز
در طول اين سالها، به آزمايش و انطباق اين روش ها و توسعه سيستم انگليسى آسان 

پرداختم. برنامه اى ترتيب دادم كه شامل

هفت قانون اساسى براى يادگيرى انگليسى است و دانش آموزان بى شمارى را ماهر و 
روان مى سازد.

در جهت موفقيت بيشتر كالس هايم ،دوره هاى صوتى خلق كردم و شروع به ارائه ى 
آنالين آنها به دانش آموزان انگليسى سراسر جهان پرداختم. دروس صوتى من در حال 
حاضر در 25 كشور جهان جزو پرفروش ترين هاست . عالوه بر اين انجمن انگليسى 
آسان را تاسيس كردم تا اجتماع بين المللى فراگيرى زبان انگليسى را خلق كنم، جايى 
كه دانش آموزان ميتوانند با اعضاى ديگر ارتباط برقرار كنند. هدف من ايجاد محيطى 
بود كه اعتماد و موفقيت با زبان انگليسى را تشويق كند، چراكه بسيارى از فراگيران 
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با اضطراب، شرمندگى ، سرخوردگى و ترس هنگام مكالمه انگليسى دست و پنجه نرم 
ميكنند. در حقيقت براى خيلى

_____________________________________

1 )TESOL(

از مردم اين احساسات منفى بدترين بخش مكالمه انگليسى است. در انجمن انگليسى

آسان ما دانش آموزان قادرند تا با يكديگر از طريق فورم2 در تعامل باشند و بصورت 
آنالين با همديگر صحبت كنند. اجنماعى كامال مثبت و انگيزاننده است ،جايى كه هر 
شخص مى تواند آزادانه «با انگليسى سرگرم شود» ، اشتباه كند و بدون واهمه ارتباط 
برقرار كند. از نظر من ما در جهان بهترين اعضا را داريم . هر يك از اعضاى ما تنها 
بر موفقيت خودشان متمركز نمى شوند بلكه كمك مى كنند تا ديگر اعضا نيز به موفقيت 
برسند. پيامد آن « خانواده « حمايت گر فراگيران و پيشگامان بين المللى است.اين كتاب 
منبعى ديگر براى دانش آموزانى است كه در جستجوى مكالمه انگليسى روان و قدرتمند 

هستند. و به

جهت راهنمايى شما در مسير زبان آورى در مكالمه ، طراحى شده است.

انگليسى را  ياد خواهيد گرفت كه چگونه احساسات منفى تان نسبت به  اين كتاب،  در 
دوباره طرح ريزى كنيد ، هنگام مكالمه اعتماد به نفستان را تقويت و راهى موثر و 

قدرتمند كه به زبان آورى منتهى شود ، دنبال كنيد. شما همچنين ياد خواهيد گرفت

كه چگونه از انگليسى در جهت ارتقاى شغلى تان و بدست آوردن موفقيتى كه ميخواهيد 
، استفاده كنيد. در فصل هاى بعدى ، سيستم انگليسى آسان را بصورت جزئى توصيف 

خواهم كرد، فلسفه ماوراى آنرا توضيح خواهم

داد و خواهم گفت كه چرا روان شناسى و روش هردو براى يادگيرى زبان حائز اهميت 
اند. همچنين دقيقا خواهم گفت كه

چگونه از سيستم به جهت دستيابى به اهدافتان استفاده كنيد. به من ملحق شويد و از اين 
سفر لذت ببريد. شما واقعا دليلى براى ترس از رها كردن سيستم آموزشى قديمى پشت 
سرتان نداريد. بنابراين از فشار، استرس ، ترس و بى حوصلگى خودتان را رها كنيد. 
من به شما قول ميدهم اين سيستم يادگيرى طبيعى ، جالب ، دوستانه و قدرتمند است- 
متضاد اكثر كالس هاى مدرسه ، فشارى وجود ندارد _ تنها تشويق و حمايت دوستانه 
برقرار است- به من اعتماد كنيد. من به دانش آموزانى از هركجاى جهان كمك كرده 
ام... و اكنون مشتاقم به شما كمك كنم . قول ميدهم كه هميشه نهايت سعيم را در كمك به 

مكالمه انگليسى

عالى شما انجام دهم.
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نه انگليسيه « تنبل»

بنابراين انگليسى آسان چيست؟ منظور من از كلمه آسان مسلما « تنبل» نيست. اتفاقا، 
انگليسى آسان قرار است كه نتيجه تالشى كه هرروز انجام ميدهيد باشد، با پيروى 
از سيستم من به پيشرفت نائل مى شويد. و نتيجه اى كه مى گيريد چيزى جز مكالمه 
طبيعى و «آسان» نخواهد بود (بدون اجبار، استرس ، ترديد يا نگرانى.) بعبارت ديگر 
«آسانى» نتيجه كار است، نه ابتداى آن. هدف شما آسان انگلسى صحبت كردن است. 
شما ميخواهيد كه كلمات بدون تامل ، نگرانى يا ترديد جارى شوند . شما ميخواهيد 
درست مثل زبان بومى خودتان انگليسى صحبت كنيد. مكالمه آسان نتيجه نهايى است 

و گاهى الزمه تالش بسيارى

است تا آسان شود ! اين يك كار شدنى است، تا از آن تالش كامال لذت ببريد. مثالى كه 
دوست دارم بكار برم ، مثال ورزشكار يا هنرمند «در نقطه

اوج» به معنى بهترين نحوو به آسانى كارى را انجام دادن است. زمانى كه ورزشكارى 
در سطح «در نقطه اوج» است، يعنى به

و كامال متمركز است  سختى تالش ميكند- انرژى زيادى صرف ميكند، پشتكار دارد 
و كامال بر كارشان متمركزند، آن  ببرند  . گرچه زمانى كه از عملكرد خودشان لذت 
فعاليت برايشان احساس آسانى به همراه دارد. هيچ احساس اجبار، فشار و غيره وجود 
ندارد. در حقيقت نام انگليسى آسان از ايده تائويى «وو وى3» يا تالش آسان ، الهام 

گرفته شده . و اين شرح آن موقعيت فصيح

است كه در آن شما ميتوانيد با وجود تالش بسيار باز هم احساس آسانى و يادگيرى 
طبيعى ، بدون هيچ اجبارى داشته باشيد.

بنابراين انگليسى آسان در مورد تنبلى ، تنظيم سريع و يا راه كالهبردارى هاى نا محتمل 
بلكه در مورد رسيدن به آن سطح «تالش آسان» يا «وو وى» است.  انگليسى  ، نيست... 
مكالمه  به اين معناست كه شما نگليسى را بصورت روان صحبت كنيد. هنگام  آسان  
به زحمت نيافتيد. احساس اضطراب و پريشانى نمى كنيد. درباره قواعد دستور زبان يا 
ترجمه تامل نمى كنيد. زمانيكه به آسانى انگليسى صحبت مى كنيد، ايده هاى خود را به 

وضوح به اشتراك ميگذاريد . قدرتمندانه به بيان احساسات خود مىپردازيد

. به ارتباط با افراد ديگر متمركز ميشويد تا صرف افعال. از روند مكالمه انگليسى تان در 
كار، سفر و ياد گيريتان لذت مى بريد.

_______________________________________________

2 Forums

3 wu wei
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فصل 2

مشكل در مدارس

درباره  مشكلى  كه  كرد  متقاعد  مرا  جهان  مختلف  بخشهاى  در  من  تدريس  تجربيات 
آموزش انگليسى وجود دارد. هركجا رفتم، شرايط مشابه بود. دانشآموزان كسل، نااميد، 

استرسى و مضطرب بودند. اكثر دانشآموزان، حتى بعد از سالها مطالعه زبان

تنها نيستيد، چرا كه اين  انگليسى، قادر به روان صحبت كردن اين زبان نبودند. شما 
يك مشكل جهانى است. يكى از دانشآموزانم، به نام سيكو از كشور ژاپن، اين تركيب 
ناكامى و استرس را به صورت «روانآسيب انگليسى» توصيف مىكرد. سيكو ميگفت 
از انگليسى متنفر بوده است. او احساس مىكرد يادگيرى انگليسى خستهكننده و استرسزا 
است و حتى بدتر از اين صحبت به زبان انگليسى است. در حقيقت، فكر صحبت با يك 
گوينده بومى بسرعت باعث شد سيكو احساس اضطراب و خجالت زدگى شديد كند. سيكو 
احساس مىكرد مشكلى روانشناختى با انگليسى دارد و آن را «روانآسيبى انگليسى» 
«چقدر  كردم  فكر  خودم  با  است.  جراحت  يا  عميق  زخمى  «روانآسيبى»  بود.  ناميده 

ناراحت كننده است كه بسيارى از مردم اكنون انگليسى را بعنوان يك آسيب يا

بيمارى ذهنى مىپندارند.» در طول حرفه تدريسم با دانشآموزان بسيارى روبرو شدم 
بلكه،  است.  نبوده  تنها  متوجه شدم سيكو  داشتند.  انگليسى  درباره  احساسات مشابه  كه 
احساس مىكنند  اغلب مردم  اگرچه  است.  پديده مسرى جهانى  انگليسى»  «روانآسيبى 
بايد صحبت كردن به انگليسى را ياد بگيرند، اما به نظر مىرسد تعداد خيلى كمى از آن 
لذت مىبرند. اغلب كسانى كه زبان ياد مىگيرند با احساسات مشابه يعنى اضطراب و 

نااميدى همانند سيكو مبارزه مىكنند. از آنجايى كه به كرات با اين مشكل مواجه

شدم، جستجوى داليل اصلىاش را آغازكردم.
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متوجه شدم قبل از اينكه راهحلى بيابم، ميبايد اين مشكل را بخوبى بشناسم. همانند يك 
دكتر بايد در ابتدا قبل از درمان بيمارى، آن را تشخيص داد. در مورد آن فكر كردم. دليل 
اينهمه رنج و ناكامى چيست؟ چرا بسيارى از مردم، عليرغم سالها مطالعه، نمىتوانند به 
آسانى انگليسى صحبت كنند؟ مشكل آموزش زبان انگليسى چيست؟ اولين و مشهودترين 

مشكلى كه در

از  دنيا،  در هركجاى  مدارس،  اغلب   . بود  انگليسى  زبان  تدريس  يافتم روش  مدارس 
روش ترجمه دستور زبان4 استفاده مىكنند. همانطور كه از نامش پيداست، اين روش 
بر تحليل دستورزبان و به خاطر سپارى واژگان ترجمه شده ،متمركز است. اين روش 
دستورزبانى  قواعد  از  بىپايانى  مجموعه  به  را  انگليسى  ،زبان  بخاطرسپارى  براى 
منفصل مىكند. البته، هر قاعده دستورزبانى استثناءهايى دارد و اين استثناءها نيز بايد 

حفظ شوند. مدارس روش ترجمه دستور زبان را دوست دارند چرا كه به نظر روشى

_______________________________________________

4 grammar translation method

اكثر  مدارس  كه  روشى  با  دستورزبان  ترجمه  است.روش  پيچيده  و  آكادميك  جدى، 
موضوعات كتب درسى را تدريس ميكنند؛با سخنرانى ها، يادداشت ها،حفظ كردن ها 

و آزمون ها تطابق دارد. تنها مسئله، همانطور كه شماهم متوجه شده ايد، اين است كه

اين روش به كار نمىآيد. در مكالمات واقعى، صرفا زمانى براى فكر كردن به قواعد 
روش  اين  براى  ناكامى  ميزان  بنابراين،  ندارد.  وجود  استثنائاتشان  و  دستورزبانى 
فوقالعاده وحشتناك است. عليرغم ناكامى اغلب دانشآموزان براى روان صحبت كردن 
عظيم  شكست  مسئله،  اين  مىدهند.  ادامه  روش  اين  از  استفاده  به  مدارس  انگليسى، 
دستور  ترجمه  روش  دانشآموزان  كه  آنجايى  از  بتازگى،  است.  آموزشىمان  سيستم 
زبان را خيلى خستهكننده مىدانند، برخى مدارس «فعاليت هاى ارتباطى» را به برنامه 
درسىشان افزودهاند. گاهى اوقات، معلم دانشآموزان را به گروههاى دو نفره و چند 

نفره تقسيم مىكند. سپس دانشآموزان

گفتگوهاى كتاب درسى را مىخوانند يا تكرار مىكنند. گاهى اوقات ممكن است به چند 
سوال از يك كاربرگ پاسخ دهند. البته، اين فعاليت ها غيرطبيعى هستند، هيچ چيز مانند 
بدى  به  ارتباطى»  هاى  «فعاليت  ناكامى  ميزان  نتيجتا،  نيست.  واقعى  انگليسى  مكالمه 
روش ترجمه دستورزبان است. مشخصا، روشهاى تدريس زبان انگليسى استفاده شده 

در مدارس به كار نمىآيند. فهم اين

مسئله كار آسانى بود. آن را مىدانستم.

اين موضوع را ميدانند،  نيز  از معلمان  دانشآموزان هم آن را مىدانستند. و بسيارى 
گرچه تعداد كمى آن را خواهند پذيرفت.
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با اين حال، همانطور كه به بررسى مشكل در مدارس ادامه دادم، حتى متوجه مشكالت 
عميقترى در سيستم آموزشى شدم.

براى  بيشترى  خيلى  آسيب  مختلف  شكلهاى  به  اما  هستند،  مشهود  كمتر  مسائل  اينها 
دانشآموزان دارند. من اين مشكالت را

«برنامهدرسى پنهان» مىخوانم چرا كه آنها درسهاى پنهانى هستند كه توسط مدارس 
تدريس شدند.

برنامه درسى پنهان
اكثر مدارس، در هر كجاى جهان، برنامهدرسى پنهان مشترك دارند. عنصر مشترك اين 
برنامهدرسى، كنشپذيرى دانشآموزان است، در مدارس، دانشآموزان آموزش ديدهاند 
تا منفعل باشند و نه فعال. آنها روى صندلى به رديف مىنشينند. وقتى جوان هستند، به 
آنها گفته مىشود ساكت باشند و از معلم پيروى كنند. زمانى كه معلم تدريس مىكند، 
دانشآموزان يادداشت برمىدارند. در ادامه، به آنها گفته مىشود تا اين يادداشتها را 
براى آمادگى در امتحان حفظ كنند. پيام واضح است- اين نوع يادگيرى فعاليتى منفعل 
مىكنيد.  را حفظ  يادداشتها  برمىداريد،  يادداشت  مىدهيد،  معلم گوش  به  شما  است. 
ديگران  با  بايد  نيست. شما  منفعل  فعاليتى  كردن  انگليسى صحبت  كه  است  اين  مسئله 
عقايد،  با  بايد  دهيد.  پاسخ  و  بپرسيد  مداوم سوال  به صورت  بايد  باشيد.  داشته  ارتباط 
عواطف و توضيحات ديگران ارتباط برقرار كنيد. بايد براى موردهاى غيرمنتظره آماده 

باشيد. بايد خودانگيز

انگليسى درسى نيست كه به صورت  باشيد.  تعامل داشته  بايد به صورت فعال  باشيد. 
منفعل بخوانيد، كارى براى انجام دادن است.

طوالنى  مدتى  براى  نشستن  برميگردد.  انرژى  موضوع  به  منفعلى  به  مربوط  مسئله 
و  مىكند.  افت  بيشتر  انرژىتان  بنشينيد،  بيشتر  هرچقدر  است.  انرژى  كم  فعاليت  يك 
همانطور كه انرژىتان افت مىكند، تمركزتان نيز كاهش مىيابد. بدتر اينكه، مىدانيم 
برخى از فراگيران نياز به تحرك فيزيكى دارند تا به شكلى اثربخش ياد بگيرند. اين افراد 
تا حدى  اين است كه همه ما  تحت عنوان «فراگيران جنبشى» خوانده شدهاند. حقيقت 

«فراگيران جنبشى» هستيم، چرا كه همه ما از حركت فيزيكى سود مىبريم. مدارس

ما را به صندلى مىچسبانند و انرژىمان را منفعل ميكنند. در نهايت، بدنى غيرفعال 
منجر به ذهنى غيرفعال مىشود.

ذهنيت يك پاسخ صحيح
يكى از عمدهترين جريانهاى آموزش مدرسهاى ايده «يك پاسخ صحيح» است. «يك پاسخ 

صحيح» ، بخشى قدرتمند از
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برنامهدرسى پنهان است. اين ايده نتيجه استفاده از متون درسى و امتحانات است. در 
مدرسه، شما به كرات مى آموزيد كه يك، و تنها يك، پاسخ صحيح براى يك سوال يا 
مسئله وجود دارد. براى مثال، ممكن است از شما خواسته شود تا زمان صحيح فعل را 
در امتحان انتخاب كنيد، يا ممكن است به شما احوالپرسى «صحيح» انگليسى آموزش 
داده شود. پيام پنهان اين است كه روش معلم هميشه صحيح است. زندگى واقعى، و زبان 
انگليسى واقعى، به اين ترتيب نيست. براى مثال، من گاهىاوقات داستانى را با استفاده 
تكنيكى  اين  افتادهاند.  اتفاق  گذشته  در  درحاليكه رويدادها  گفت،  از زمان حال خواهم 
است كه عموما توسط گويندگان بومى استفاده مىشود. با اين حال، وقتى فراگيران زبان 

انگليسى اين داستانها را مىشنوند، بسيارى از آنها سردرگم و ناراحت

مىشوند. آنها متقاعد شدهاند كه زمان گذشته «پاسخ صحيح» و تنها روش صحيح براى 
گفتن داستان است. برخى كامال ناراحت مىشوند و حتى با من دربارهاش بحث مىكنند. 
اين دانشآموزان آنقدر متقاعد شدهاند كه تنها «يك پاسخ صحيح» وجود دارد كه آنها به 
بحث با گويندگان بومى مى پردازند! اين دانشآموزان آموزش ديدهاند تا باور كنند كه 
تنها يك روش صحيح براى صحبت كردن به انگليسى وجود دارد. حقيقت اين است كه 
دارد.ما مىتوانيم زمانهاى  همان موضوع وجود  گفتن  براى  بسيارى  هميشه روشهاى 
واژگان  و  عبارتها  از  مىتوانيم  دهيم.  تغيير  را  داستان  احساس  تا  دهيم  تغيير  را  فعل 
پاسخ  «يك  تفكر  كنيم!  نقض  هميشه  را  دستورى  قواعد  حتى  و  كنيم.  استفاده  مختلف 
نيازمند  اثربخش  ارتباطات  را محدود و سردرگم مىكند.  انگليسى  فراگيران  صحيح» 
آموزش  دانشآموزان  به  پاسخ صحيح»  ذهنيت «يك  است در حالى كه  انعطافپذيرى 

مىدهد سختگير و بدون قوه تخيل

باشند. در ارتباط با اين مسئله بخش خطرناك ديگرى براى برنامه درسى پنهان وجود 
دارد- ترس از اشتباهات.

است.  مدارس  در  شده  آموخته  پيامهاى  ترين  مخرب  و  منفىترين  از  يكى  مورد  اين 
چگونه ترس از اشتباهات آموخته مىشود؟ به وسيله امتحان و اصالحات. تقريبا در هر 
مدرسهاى در سراسر جهان، معلمان به صورت منظم كوئيز و آزمون مىگيرند. معلم 
پاسخ صحيح  يك  البته،  بدهند.  پاسخ صحيح  يك  بايد  دانشآموزان  و  سواالتى مىپرسد 
هميشه پاسخ معلم است. چه اتفاقى مىافتد اگر دانشآموز پاسخى متفاوت ارائه دهد؟ با 

نمره كمتر تنبيه مىشود. دانشآموزان باهوش هستند، و به سرعت متوجه ميشوند كه

در مدرسه ، اشتباهات بد هستند و بايد از آنها پرهيز كرد. عالوه بر اين درك مىكنند 
كه در مدرسه حقيقت مهم نيست و بهترين روش براى موفقيت صرفا دادن پاسخى است 

كه معلمان

كافى  اندازه  به  تاكنون  كه  دانشآموزى  كه  است  زمانى  اين  از  بدتر  حتى  مىخواهند. 
مضطرب شده،سعى ميكند با كل كالسى كه به

اند،  كرده  شروع  را  گيرى  ياد  تازگى  به  آنها  كند.  صحبت  ميكنند،انگليسى  گوش  او 
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مىكند،  تصحيح  را  اشتباهات  اين  معلم  وقتى  داشت.  خواهند  اشتباهاتى  قطعا  بنابراين 
دانشآموز خجالت زده و حتى مضطرب تر مىشود. در نهايت، اكثر دانشآموزان تالش

بسيار  برايشان  وضعيت  اين  كه  چرا  كنند  پرهيز  كردن  صحبت  انگليسى  از  مىكنند 
دردناك است. با تنبيه و اصالح اشتباهات، مدارس ريسكپذيرى را تنبيه مىكنند. كم كم، 
آنها به دانشآموزان ياد مىدهند از ريسك پرهيز كنند و از انجام هركارى كه نمىتوانند 
به صورت تمام و كمال انجام دهند اجتناب ورزند. با اين حال هيچ تكاملى در مكالمه 
گرامرى  اشتباهات  ما  اشتباه مىكنند.  نيز  بومى  گويندگان  ندارد. حتى  انگليسى وجود 

مرتكب مىشويم. كلمات را اشتباه تلفظ مىكنيم. كلمات را فراموش

مىكنيم. اهميتى ندارد ، چرا كه ما بجاى نمره و آزمون بر برقرارى ارتباط متمركز شده 
ايم. البته، ترس از اشتباه فراتر از كالس انگليسى ميشود. پس از سالها مدرسه رفتن، 

اكثر مردم ياد مىگيرند از ريسك كردن در

ياد مىدهد منفعل، سختگير،  آنها  بيشتر بخشهاى زندگىشان پرهيز كنند. مدرسه به 
ترسو و مطيع باشند. اين موضوع نه تنها به

انگليسى صحبت كردنتان آسيب مىزند، به شغلتان نيز آسيب مىزند و موفقيتتان را 
در تمام حوزههاى زندگى محدود مىكند.

شانس يار جسوران است. آنهايى كه فعال، منعطف و پرشور هستند افرادى هستند كه به 
بيشترين موفقيت در زندگى مىرسند.

مكالمه  ارتقاى  هنگام  شما  مىرسند.  روياهاىشان  به  ندرت  به  منفعل  و  مطيع  افراد 
انگليسى تان اشتباهات زيادى خواهيد كرد. نيازى نيست از اين موضوع نگران شويد. 
حقيقت اين است كه اكثر گويندگان بومى اهميت نمىدهند. براى آنها مهم نيست كه آيا 
آنها  كنند.  برقرار  ارتباط  شما  با  مىخواهند  فقط  آنها  نداريد.  يا  داريد  گرامرى  اشتباه 

مىخواهند تفكرات، عقايد و احساسات را به

اشتراك گذارند. آنها مىخواهند با شما به عنوان يك انسان و نه «دانشآموز انگليسى» 
ارتباط برقرار كنند. براى ارتباط اثربخش،

بايد ايده كامل بودن را فراموش كنيد و ياد بگيريد انعطافپذير باشيد.

راز كثيف آموزش زبان انگليسى
آن  از  دنبالهروى  به  معلمان  و  مدارس  چرا  است،  بد  خيلى  پنهان  برنامهدرسى  اگر 
ادامه مىدهند؟ حقيقت درباره سيستم آموزشىمان اين است كه برنامهدرسى وجود دارد 
مىكنند  استفاده  روشها  اين  از  معلمان  دانشآموزان.  نه  شود  منتفع  آن  از  مدرسه  تا 
چرا كه براى آنها آسانتر است، نه بدان خاطر كه آنها براى دانشآموزان خوب است. 

برنامهدرسى پنهان دانشآموزان منفعل
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و مطيع خلق مىكند. كنترل دانشآموزان منفعل و مطيع آسانتر است، و زندگى را براى 
معلمان و مديران مدرسه آسانتر مىكند.

براى مثال، كتب درسى كار معلمان را خيلى آسانتر مىكند. با استفاده از كتاب درسى، 
براى  برنامهريزى  كند.  آماده  كالس  هر  براى  جديدى  هاى  درس  نيست  مجبور  معلم 

درسها كار سختى است، و كتاب درسى اين كار را خيلى آسانتر مىكند. معلم

از معلمان  بسيارى  دنبال كند.  با حداقل تالش ممكن  بسادگى كتاب درسى را  مىتواند 
براى  را  درسى  كتاب  مطالب  روز  هر  هستند.  درسى  كتاب  خواننده  از  بيش  كمى 
دانشآموزانشان مىخوانند، و كوركورانه درسها را دنبال مىكنند. به عقيده من، آنها 

را به

سختى مىتوان «معلم» خواند. شايد در عوض بايد آنها را «خواننده كتاب درسى» بناميم. 
مزيت ديگر متون درسى، براى مدارس، اين است كه آنها يادگيرى را همگون مىكنند. 

با استفاده از كتاب درسى، مدرسه اطمينان مىيابد كه هر كالس انگليسى دقيقا يك

موضوع را ياد مىدهد. مسئوالن مدرسه اين موضوع را دوست دارند چرا كه آزمودن 
و رتبه بندى دانشآموزان را آسانتر مىكند.

مدارس مانند كارخانه ها هستند، روسا همه چيز را يكسان مىخواهند. همين موضوع 
براى امتحانات و نمرات نيز صادق است. اين موارد هيچ مزيتى براى فراگيران انگليسى 
فراهم نمىكند. در حقيقت، آنطور كه بررسى كردهايم، امتحانات و نمرات استرس را 
افزايش مىدهند و ترس از اشتباه كردن را ايجاد مىكنند. امتحانات و نمرات دليل اصلى 
«روانآسيب انگليسى» هستند. از سوى ديگر، امتحانات و نمرات ابزار قوى كنترل براى 
بيشتر اطاعت  بد مىترسند، از معلم  معلمان هستند. هنگاميكه دانشآموزان از نمرات 
پاسخ  با  آنها  اگر  كه  چرا  مىگويد،  درست  هميشه  معلم  كه  مىگيرند  ياد  آنها  مىكنند. 
معلم موافق نباشند با نمرات پايين تنبيه خواهند شد. نمرات ابزار رتبهبندى دانشآموزان 

هستند. اغلب معلمان و مديران بر رتبهبندى دانشآموزان متمركز هستند تا

كمك به همه دانشآموزان براى موفقيت.

در بسيارى از مدارس، سياست رسمى اين است كه درصد معينى از دانشآموزان در 
هر كالس بايد نمرات پايين بگيرند، درصد معينى بايد نمرات «سطح متوسط» بگيرند 
و تنها درصد كمى مىتوانند نمرات عالى بگيرند. به عبارت ديگر، اين سيستم طراحى 
شده تا شكست را براى تعداد زيادى از دانشآموزان رقم بزند. ضمن كار در دانشگاهى 
تايلند، مستقيما توسط رئيسم به من گفته شد كه بسيارى از دانشجويانم نمرات باال  در 
گرفتهاند. رئيسم تاكيد كرد كه دانشجويان بيشترى را در كالسم رد كنم. شوكه و عصبانى 
كردم.  رها  را  شغل  اين  بيندازم  را  مشخصى  دانشجويان  عمد  به  اينكه  جاى  به  شدم. 

متاسفانه، اين ذهنيت
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از  مدارس  دارد.  وجود  جهان  سراسر  در  مدارس  اكثر  در  شكست»  براى  «طراحى 
رتبهبندى و كنترل دانشآموزان سود مىبرند. روش ترجمه دستورزبان نيز به معلم سود 
مىرساند و نه دانشآموز. با تدريس قواعد دستور زبان، معلم به آسانى از متن كتاب 
پيچيده است، معلم به ظاهر  آنجايى كه زبانشناسى مبحثى  درسى آموزش مىدهد. از 
خبره بنظر مىرسد و بنابراين موقعيت برتر نسبت به دانشآموزان ايجاد مىكند. حتى 

اگر گوينده غيربومى با توانايى وحشتناكى در زبان انگليسى باشد، مىتواند با تدريس

دستورزبان پيچيده كتاب تظاهر كند كه كارشناس است.

حقيقت تكان دهنده اين است كه بسيارى از معلمان غير بومى زبان انگليسى ، در حقيقت، 
خيلى ضعيف انگليسى صحبت مىكنند. با تمركز بر دستور زبان، آنها ناتوانىشان براى 
خوب صحبت كردن را پنهان ميكنند. در مورد فعاليت هاى ارتباطى چطور؟ مطمئنا آنها 
براى كمك به دانشآموزان طراحى شدهاند. اما در واقع، اينگونه نيستند. اين فعاليت ها، 
همانطور كه قبال بررسى كردهايم، غيرطبيعى هستند. آنها هيچ چيزشان شبيه به مكالمه 
واقعى نيست ، و بنابراين دانشآموزان را براى داشتن مكالمههاى واقعى آماده نمىكنند. 
با اين حال، فعاليت هاى ارتباطى براى معلمان موفقيت عمده هستند. معلم دانشآموزان 
داخل  فعاليت  از  تا  آنها مىخواهد  از  و  تقسيم مىكند  نفره  چند  يا  دو  به گروههاى  را 
كتاب پيروى كنند. اغلب، دانشآموزان، تنها گفتگوى نوشته شده در كتاب را ميخوانند يا 
سواالت از پيش نوشته شده را پاسخ ميدهند. مزيت اين كار براى معلم اين است كه وقتى 
اين فعاليت شروع شد، معلم مىتواند استراحت كند و كار خاصى انجام ندهد. در حالى 
كه دانشآموزان فعاليت داخل كتاب را انجام مىدهند، معلم استراحت ميكند. اين موضوع 
رازى است در ميان معلمان انگليسى كه فعاليتهاى ارتباطى روشى قوى براى اتالف 
وقت و پرهيز از كار است. يك نسخه فوقالعاده وحشتناك از فعاليتهاى ارتباطى استفاده 
از فيلم است. فيلم هايى كه از آنها درست استفاده شده ، مىتوانند ابزار يادگيرى قدرتمند 

زبان انگليسى باشند. با اين حال، اكثر معلمان به آسانى از

فيلم ها براى اتالف وقت استفاده مىكنند. آنها فيلم را مىگذارند، چراغ ها را خاموش 
مىكنند و دكمه پخش را فشار مىدهند. در مابقى زمان كالس، معلم با خوشحالى هيچ 

كارخاصى نمىكند. دانشآموزان هم معموًال خوشحال هستند، چرا كه مشاهده

فيلم خيلى جالبتر از دستور زبان است، حتى اگر بيشتر فيلم را نتوانند درك كنند.

انرژى پايين منفعل به نفع معلم است
بيندازيم. از كودكى،  اكثر مدارس  انرژى كم در  بياييد نگاهى به وضعيت  نهايت،  در 

دانشآموزان مجبور بودهاند ساعتها،

بيحركت روى صندلى، بنشينند. به آنگاه گفته شده ساكت و مطيع باشند. تا بزرگسالى، 
اكثر مردم كامال آموزش ديده مىشوند.
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آنها تدريسهاى منفعل و انرژى كم را به عنوان بخش عادى يادگيرى مىپذيرند. چرا 
مدارس و معلمان انرژى پايين مىخواهند؟

دوباره، دليلش كنترل آسانتر دانشآموزان كم انرژى است. يك معلم بايد با دانشآموزان 
كنجكاو و پر انرژى به سختى كار كند. متاسفانه، اكثر معلمان روش آسان را ترجيح 
مىدهند. براى آنها كند درس دادن به دانشآموزان منفعل خيلى آسانتر است. حقيقت آن 
است كه بسيارى از معلمان خسته و مضطرب هستند. به اين خاطر، آنها دائما به دنبال 

روشهايى براى آسانتر كردن شغلشان

هستند.دانش آموزان اولين دلواپسى آنها نيستند. آنها به شكلى وسواسى به دنبال كسب 
نتايج بهتر براى فراگيران نيستند. بلكه، آنها تنها مىخواهند روز كارىشان را با حداكثر 

آسانى ممكن پشت سر بگذارند. داليل بسيارى براى اين وضعيت وجود دارد، اما

نتيجه نهايى براى دانشآموز خستگى، بىحوصلگى و نتايج ضعيف است. اين موضوع 
حقيقت زشت آموزش و پرورش است.

به اين دليل است كه، عليرغم سالها مطالعه، نمىتوانيد خوب انگليسى صحبت كنيد. به 
يابيد. اين موضوع  اين دليل است كه انگليسى را پراسترس، دشوار و خستهكننده مى 

دليل «روانآسيب انگليسى» است. اين موضوع منبع مشكل است. خوشبختانه، راهحل

كجا  نيست  مهم  است.  كرده  آسان  همه  براى  را  مستقل  يادگيرى  اينترنت  دارد.  وجود 
بدون مدرسه  گفتارى  انگليسى  بر  انجام مىدهيد، مهارت  يا چه كارى  زندگى مىكنيد 
براى  راهحل  بعد،  فصل  در  است!  اينترنتى  ارتباط  داريد  نياز  آنچه  تمام  است.  ممكن 
ياد ميگيريد كه چگونه درمان شويد و در  انگليسى را معرفى خواهم كرد.  روانآسيب 

نهايت نتايجى كه از انگليسى صحبت كردن

مىخواهيد كسب كنيد.



21

فصل 3

 روانشناسى مهم تر از دستور زبان و
 واژگان است

اكثر مردم مدت زمان زيادى است كه از يادگيرى انگليسى رنج مى برند و درباره يافتن 
راه حل آن نگرانند. بيشتر زبان آموزان انگليسى به دليل عدم فعاليت بواسطه آموزش 
و  استرس  دچار  درست  حل  راه  يك  تنها  جستجوى  و  اشتباهات  از  ترس  مدرسه،  در 
ناميدى شده اند. برخى از آنها تقريبا احساس نااميدى مى كنند. آنها سالهاى زيادى را در 
كالسهاى انگليسى سپرى كرده اند و به حفظ قواعد دستور زبان و فهرستى از واژگان 
پرداخته اند. آنها سالها به مطالعه امتحان هايى همچون آيلتس ، توفل, يا توييك5 پرداخته 
نا اميد هستند.  اند. با وجود اين همه كار و تالش، بيشتر زبان آموزان زبان انگليسى 
نيز دچار مشكل هستند. برخى  انگليسى  آنها حتى در مورد مكالمات ساده  از  بسيارى 
از آنها هنگام انگليسى صحبت كردن مضطرب مى شوند. آنها قواعد دستور زبان بى 
شمارى را حفظ كرده اند، اما هنوز احساس مى كنند مكالمه ساده براى آنها مشكل است. 

به همين ترتيب، با وجود سالها مطالعه

اكثر فراگيران هنوز هم نمى توانند تلويزيون امريكايى يا فيلم هاى سينمايى را درك كنند. 
پس از سالها يادگيرى به روش سنتى، دانش آموزان گيج شده اند. هنگامى كه سعى ميكنند 
صحبت كنند، دائما بفكر دستورزبان و ترجمه هستند. ابتدا به يك جمله در زبان بومى 
خودشان فكر مى كنند ، سپس آن را به انگليسى ترجمه كرده و در مورد دستورزبان آن 

فكر مى كنند و در نهايت

صحبت ميكنند. هنگام گوش دادن نيز آنها دوباره همين فرايندمشابه را دنبال مى كنند.

انگليسى را مى شنوند، آن را به زبان خودشان بر مى گردانند، به يك پاسخ به زبان 
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خودشان فكر مى كنند، پاسخ خود را به انگليسى بر مى گردانند و سپس به دستورزبان 
فكر مى كنند تا از درست بودن پاسخ خود مطمئن شوند. بنابراين، هيچ جاى تعجبى نيست 
كه صحبت كردن آنها بسيار آهسته و غير طبيعى باشد! و يا تعجبى ندارد كه انگليسى 
خيلى استرس زا و مشكل بنظر آيد! مكالمات واقعى سريع هستند و تقريبا امكان پذير 
نيست كه تمام اين فكر كردن ها را سريع و خصوصا در هنگام صحبت كردن با يك فرد 
بومى انجام دهيم. اگر شما در مورد ترجمه و دستور زبان در طول يك مكالمه واقعى 
فكر كنيد، سريعا گمراه مى شويد. به جاى گوش كردن دقيق به شخص ديگر ، شما سعى 
در ترجمه كردن پاسخ هاى خود و به خاطر آوردن قواعد دستورزبانى داريد. سخن شما 
پر از شك و ترديد خواهد بود. اغلب، فرد مقابل نيز از درك شما نااميد و سرخورده 
مى شود. البته اگر شما هم ببينيد كه طرف مقابلتان صبر خود را براى شنيدن سخنانتان 
از دست داده است، شما هم مضطرب خواهيد شد. اين يك مارپيچ وحشتناك روبه پايين 
است كه بيشتر زبان آموزان انگليسى به خوبى با آن آشنايى دارند. با اين حال يك راه 

حل وجود

_______________________________________________

5 TOEFL, IELTS, or TOEIC

دارد. راهى براى فرار از برنامه درسى پنهان. جاده ايى به سوى روان صحبت كردن 
انگليسى وجود دارد كه شما مى توانيد بر روى آن حركت كنيد. شما مى توانيد قدرتمندانه، 
واضح، طبيعى و آسان انگليسى حرف بزنيد. با اين حال، اين راه حل باعث مى شود كه 
شما بتوانيد كامال عقايد خود را درباره آموزش و روشى كه انگليسى را در آن ياد مى 
گيريد، تغيير دهيد. من اين راه حل را سيستم انگليسى آسان ناميده ام كه داراى دو بخش 
است: روانشناسى و روش. اكثر مدارس، معلمان، و زبان آموزان تنها بر روى روش 
تمركز مى كنند. به عبارت ديگر، آنها فقط بر روى قطعات زبان انگليسى _ واژگان و 
دستورزبان تمر كز مىكنند. همانطورى كه ما در فصل قبلى ياد گرفتيم، مدارس عمدتا 

از روش « ترجمه گرامر»  با  اضافه نمودن برخى از «فعاليت

هاى ارتباطى» استفاده مى كنند. در حالى كه مدارس تنها بر روى روش متمركز شده 
اند، قسمت اول سيستم انگليسى آسان _

ترين  مهم  محتمال  روانشناسى  حاليكه،  در  اند.  گرفته  ناديده  را  روانشناسى  يعنى 
عنصربراى موفقيت در مكالمه انگليسى است. هنگامى كه شما در مورد مكالمه انگليسى 
خود فكر مى كنيد، متوجه ميشويد كه اضطراب، عدم اعتماد به نفس و سرخوردگى جزء 
مشكالت عمده شمااست. چگونه مى توانيد اين مشكالت را تغيير دهيد؟ بدون استفاده از 
يك سيستم روانشناسى موثر، شما در دستيابى به موفقيت حتى با وجود استفاده از بهترين 
روش هاى آموزش دچار مشكل مى شويد. اجازه دهيد كه با استفاده از يك داستان به درك 
بهتر دو بخش مهم سيستم انگليسى آسان كمك نماييم. تصور كنيد در جاده اى هستيد،شما 
در مسير منتهى به زبان آورى در انگليسى رانندگى ميكنيد. چه نوع ماشينى مى خواهيد؟ 
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اجازه دهيد بگويم شما با يك ماشين قديمى كه اغلب

خراب مى شود، رانندگى مى كنيد. عالوه بر اين، شما اين ماشين قديمى را با بنزين بى 
كيفيت پر مى كنيد. چه نوع سفرى خواهيد داشت؟ بر روى اين جاده

منتهى به زبان آورى چقدر سريع مى رويد؟ به احتمال زياد، سفر شما آهسته وخسته 
كننده با نقص هاى مكرر خواهد بود. در

حقيقت، شما احتماال به مقصد خود نمى رسيد. اكنون شما مى توانيد مقدارى بنزين با 
كيفيت باال در آن ماشين قديمى بريزيد، اما با اين حال دوباره مدت زمان زيادى طول 
مى كشد تا به مقصد خود برسيد. گاز با كيفيت تر كمى كمك خواهد نمود، اما هنوز مسير 
سفر آرام طى مى شود و خسته كننده است. اكنون تصور كنيد كه بجاى ماشين قديمى با 
يك ماشين مسابقه فرمول 1 در همين جاده منتهى به زبان آورى حركت مى كنيد. اين 
ماشين براى سرعت و كارايى ساخته شده است. بطور واضح سريع تر از ماشين قديميه 
آهسته خواهد رفت. اما در صورتى كه شما همين ماشين را با بنزين ارزان قيمت و با 
كيفيت پايين پر نماييد چه اتفاقى خواهد افتاد؟ احتماال مشكالتى بوجود خواهد آمد. ماشين 
هاى مسابقه به سوخت هاى مخصوص مسابقه نياز دارند ، در غير اينصورت عملكرد 
خوبى ندارند. بديهى است كه بهترين وضعيت قرار دادن سوخت مسابقه با كيفيت باال 

در ماشين

مسابقه فرمول 1 است! با اين ماشين و با اين سوخت، سفر شما در جاده منتهى به زبان 
آورى سريع و هيجان انگيز خواهد بود.

را  كمى  زمان  مدت  حتى  شما  اگر  است.  انگليسى  گرفتن  ياد  طريق  همانند  مثال  اين 
به آموختن پرداخته باشيد، به خوبى مى دانيد كه همه جور سيستمى وجود دارد مانند 
كالس هاى سنتى در دانشگاه ها، درس هاى خصوصى در مدارس زبان، دوره هاى 
نرم افزارى بسته بندى شده يا آنالين، برنامه هاى غوطه ورى كه شما را در محيط يك 
كشور قرار مى دهد، جايى كه مردم آن به زبانى كه شما فرا مى گيريد صحبت ميكنند. 
انتخاب  توانيد  مى  آنها  ميان  از  كه  دارد  وجود  مختلفى  هاى  ماشين  ديگر  عبارت  به 
كنيد. برخى از آنها ممكن است بهتر از ديگرى باشند و برخى ديگر سريع تر. اما حتى 
بهترين اين روش ها، به عنوان مثال ماشين فرارى در آموزش زبان براى حركت نياز 
به سوخت دارد. بنابراين مى توان گفت كه يك روش تنها يك موتور است و در صورتى 
كه سوخت مناسب براى آن استفاده نشود، حتى اگر بهترين موتور باشد باز هم آنطورى 

كه دوست داريد كار نمىكند. بنابراين

براى موفق شدن، هم به سوخت با كيفيت و هم يك موتور قدرتمند نياز داريد.

موتور مناسب + سوخت مناسب = موفقيت
سيستم انگليسى آسان است. سوخت   بديهى است كه من بر اين باورم موتور مناسب همان 
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كه  اهدافى  و  احساسات  اعتقادات،  همان  است.  شما  روانشناسى  سوخت  است؟  كدام 
يادگيرى شما را قدرتمند

مىكند. سوخت شما، انگيزه، اعتماد به نفس، انرژى و اشياق شما است.

سوخت شما: روانشناسى موفقيت
اگر روانشناسى شما ضعيف باشد، حتى بهترين روش شكست خواهد خورد. به عبارت 
ديگر، اگر شما استرس، ترس، اضطراب و ترديد را به فرآيند مكالمه انگليسى مرتبط 
ساخته ايد، با مشكالت فراوانى روبرو خواهيد شد. متاسفانه، اين دقيقا همان چيزى است 
كه در بسيارى از مدارس اتفاق مى افتد. آزمون ها، اصالح خطا ها و روش هاى خسته 
كننده و ناموثر استفاده شده در مدارس با همديگر احساسات منفى قدرتمندى در بيشتر 
دانش آموزان بوجود مى آورند. حتى اگر شما از روش سيستم انگليسى آسان من استفاده 
كنيد، بايد روانشناسى قدرتمندى داشته باشيد. تا زمانى كه شما انرژى عاطفى مناسب 

را به فرايند

يادگيرى زبان نياوريد، به موفقيت نخواهيد رسيد.

سيستم انگليسى آسان بر اساس يك سيستم روانشناسى موفق به نام برنامهريزى عصبى 
توسعه  بندلر7 و جان گريندر8  توسط ريچارد  اين سيستم  است.  ال پى6  ان  يا  كالمى 
داده شد و بر روى روانشناسى موفقيت، عملكرد باال، و انگيزه متمركز است. بندلر و 
گريندر عالوه بر مطالعه افراد بيمار روانى، روانشناسى اكثرافراد موفق در جهان را 
ابداع نمودند كه براى  آنها سپس يك سيستم روانشناسى  دادند.  نيز مورد مطالعه قرار 
كمك به افرادى كه به باالترين سطح موفقيت و شادى در زندگيشان رسيده اند، طراحى 
شده بود. آنچه بندلر و گريندر دريافتند اين بود كه افراد شاد، با انگيزه و پر انرژى در 
واقع بهتر ياد مى گيرند و عملكرد بهترى دارند. آنها به موفقيت بيشترى در تمام جنبه 
هاى زندگيشان دست خواهند يافت. مخالف اين باور نيز درست است: اگر شما احساس 
بى حوصلگى، استرس، غم ، نااميدى يا حتى خستگى كنيد، مغز شما آرامتر عمل خواهد 
نمود و براى بخاطر آوردن اطالعات دچار مشكل خواهد شد. بديهى است ارتباط دادن 

احساسات مثبت و نه منفى به فرايند يادگيرى و صحبت كردن

انگليسى بسيار مهم است. فرايند اتصال احساسات به تجربه يا فرايند آنكراژ9 (تقويت) 
ناميده مى شود. اين آنكراژ مى تواند مثبت يا منفى باشد. براى مثال، تصور نماييد كه 

هنگام گوش كردن به يك آهنگ خاص شادى را

بى نهايت احساس مى كنيد. اگر اين احساس به اندازه كافى قوى باشد، يك اتصال بين 
آهنگ و احساس برقرار خواهد شد. و

اگر دوباره بهنگام گوش دادن به آهنگ احساس شادى فراوانى كنيد، اين اتصال قويتر 
خواهد شد. در نهايت، شما يك اتصال قوى بين آهنگ و احساس شادى ايجاد مى كنيد.در 
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اين نقطه، هر زمانى كه شما آهنگ را بشنويد، بطور خودكار احساس خوشحالى خواهيد 
كرد. اين چيزى است كه در مورد تمام آهنگ هاى مورد عالقه خود احساس خواهيد كرد 
و احساسى عالى به حساب مى آيد!گرچه اين فرايند درمورد احساسات منفى نيز به همين 
شكل است. تصور كنيد كه تجربه اى از استرس در كالس انگليسى داريد. شايد معلم شما 
يكى از اشتباهات انگليسى شما را تصحيح كند هنگامى كه در حال صحبت كردن هستيد 
و احساس خجالت زدگى مى كنيد. اكنون تصور نماييد كه يكسرى از احساسات عاطفى 

منفى را بصورت متوالى در كالس انگليسى تجربه

مى كنيد. هنگامى كه انگليسى ياد مى گيريد و از آن استفاده مى كنيد، غالبا احساس بى 
حوصلگى، اضطراب و استرس مى كنيد.

در نهايت يك اتصال قوى بين انگليسى و احساسات منفى شكل مى گيرد.

استفاده  هنگام  در  خودكار  بطور  گرفت،  شكل  كه  هنگامى  است.  منفى  آنكر  يك  اين 
اززبان انگليسى احساس اضطراب و استرس بيشترى مى كنيد. اين همان دليلى است كه 
بسيارى از زبان آموزان انگليسى سطح «پيشرفته» را هنوز هم بهنگام صحبت كردن 
دچار مشكل مى كند. متاسفانه، اكثر زبان آموزان در حال حاضر داراى آنكر هاى منفى 

قدرتمندى هستند كه مرتبط با

توانند  آنكر هاى منفى مى  اين است كه  آنها است. خبر خوب  انگليسى صحبت كردن 
شكسته شوند و دوباره برنامه ريزى گردند.

در حقيقت اين اولين گام شما به سوى روان صحبت كردن انگليسى است. تصور كنيد،به 
جاى احساس اضطراب و عصبانيت ، اگر بطور ناگهانى و خودكار هرگاه كه انگليسى 
به  كه  هرگاه  اگر  ميشد  چه  ميشد؟  چه  داشتيد  قدرتمندى  احساس  و  ميكرديد  صحبت 
يادگيرى انگليسى مى پرداختيد بطور خودكار احساس هيجان بيشترى داشتيد؟ اين تغيير 
به تنهايى مى تواند صحبت كردن شما را بهبود بخشد. از طريق قدرت آنكراژ، شما در 
واقع مى توانيد اين احساسات قدرتمند را به انگليسى متصل كنيد. راز شكستن يك آنكر 
منفى و ايجاد يك آنكر مثبت جديد،نيرومندى است. هر چقدر كه يك هيجان قدرتمند تر 
احساس شود ( هنگامى كه از انگليسى استفاده مى كنيد)، اتصال سريع تر و عميق تر 
خواهد بود. بنابراين براى ايجاد يك آنكر مثبت قوى براى انگليسى نياز به طى كردن 
چند مرحله داريد. اول، شما بايد يك هيجان مثبت بسيار قوى ايجاد كنيد. اكثر مردم بر 

اين باورند كه هيجان چيزى

_______________________________________________
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است كه بايد براى آنها رخ دهد، اما در حقيقت ما خودمان هيجاناتمان را ايجاد مى كنيم. 
اين امكان وجود دارد كه هيجانات خود

اكنون  باشيد  داشته  دوست  اگر  مثال،  براى  كنيد.  ايجاد  آگاهانه  را  آنها  و  انتخاب  را 
احساس خستگى و غم كنيد، چكار مىكنيد؟ اجازه دهيد با بدنتان شروع كنيم. چگونه از 

بدن خود براى ايجاد يك حس خستگى و غم استفاده مى كنيد؟ آيا شانه هاى خود را

به عقب مى كشيد يا به جلو قوز مى كنيد؟ به پايين نگاه مى كنيد يا باال؟ لبخنيد مى زنيد 
يا اخم مى كنيد؟ در حقيقت با بسادگى،

تغييردادن بدنتان ،احساساتتان را تغيير مى دهيد.

براى اينكه احساس بدترى داشته باشيد، در مورد چيزهاى ناراحت كننده و غمگين فكر 
مى كنيد. شايد در مورد مشكل بزرگى كه داريد ، و يا در مورد يك پشيمانى بزرگ فكر 
مى كنيد. صدايتان چطور؟ شما مى توانيد زارى، گريه، يا ناله و شكايت كنيد و اين كار 
باعث مى شود حالتان حتى بدتر شود. پس از انجام دادن همه موارد باال براى چند دقيقه، 
شما واقعا احساس غمگين تر شدن و خسته تر شدن مى كنيد. اين همان طريقى است 
كه شما مى توانيد آگاهانه يك احساس منفى ايجاد كنيد. البته اين فرايند براى احساسات 
مثبت نيز كار مى كند و اين همان خبر خوب است! اكنون چگونه مى توانيد خودتان را 

هيجان زده

تر كنيد؟دوباره از بدنتان شروع كنيد. شانه هاى خود را به عقب بكشيد و قفسه سينه خود 
را به سمت باال و خارج فشار دهيد.

سر خود را باال نگه داريد و مستقيم به جلو نگاه كنيد. يك لبخند بزرگ بزنيد و آن را نگاه 
داريد.سپس افكارتان را تغيير دهيد. در مورد يك چيز عالى در زندگى خود فكر كنيد. در 

مورد بزرگترين موفقيتى كه تاكنون داشته ايد بيانديشيد. در مورد موفقيت

آينده خود درخصوص قدرتمندانه انگليسى صحبت كردن فكر كنيد.لبخند بزرگترى بزنيد.

ابتدا شما وانمود مى كنيد، اما در نهايت احساس قوى تر شدن و شادى خواهيد داشت. 
و به اين دليل است كه احساسات شما با تغييرات بدن شما تغيير مى كنند. اين يك روش 
ساده است. البته شما حتى مى توانيد با استفاده بيشتر از بدنتان ، احساس بهترى داشته 
باشيد. به جاى فقط ايستادن و لبخند زدن، بازو هاى خود را باالى سر خود ببريد. سپس 
در هوا بپريد بطوريكه انگار داريد يك پيروزى بزرگ را جشن مى گيريد. و از صداى 
خود استفاده كنيد. همچنان كه باال مى پريد، لبخند مى زنيد و به چيزهاى شگفت انگيز 
فكر مى كنيد، بلند فرياد بزنيد و خوشحالى كنيد. ديوانه شويد! اين حالت « حالت عاطفى 
اوج» ناميده مى شود و يك احساس مثبت بسيار قوى است. البته مرحله آخر اتصال اين 
فورا  داريد  خوبى  احساس  هنوز  حاليكه  در  بنابراين  است.  انگليسى  به  عالى  احساس 
شروع به گوش دادن يك فايل صورتى انگليسى ساده كنيد. در هنگام گوش دادن به لبخند 
زدن ادامه دهيد و بدن خود را بصورت قدرتمند و در جهت مثبت حركت دهيد. هر روز 
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قبل از زمانى كه شروع به ياد گرفتن انگليسى كنيد، اين احساس عاطفى اوج را در خود 
پديد آوريد. در حاليكه اين فرايند را هر روز تكرار مى كنيد، اين احساس قوى و مثبت 
به انگليسى متصل مى شود. در نهايت هر زمانى كه انگليسى بشنويد و يا صحبت كنيد، 
بطور خودكار پر انرژى، مثبت و هيجان زده مى شويد. شما آنكر منفى قديمى را شكسته 
ايد و آن را با يك آنكر جديد مثبت جايگزين ساخته ايد. و خبر هاى خوب بيشترى نيز 
وجود دارد. تحقيقات نشان داد افرادى كه بهنگام يادگيرى هيجان زده و پر انرژى هستند 
در حقيقت سريع تر ياد مىگيرند. آنها بيشتر به خاطر مى آورند و از حافظه طوالنى 
مدتى برخوردارند. در حقيقت شما اكنون انگليسى را بهتر و ساده تر در يك موقعيت 
بنابراين ايجاد اين آنكر مثبت نسبت به انگليسى مى تواند  عاطفى اوج فرا مى گيريد. 

اولين گام شما براى سفر

سريع تر بر روى جاده منتهى به زبان آورى باشد.

چرا دانش آموزان خوشحال بيشتر ياد مى گيرند
دكتر استيون كراشن، يك زبان شناس در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى و يكى از پژوهشگران 
برتر درزمينه يادگيرى زبان دوم، معتقد است احساسات منفى به عنوان يك فيلتر عمل مى 
كنند، مقدار ورودى زبان جديد را كه شما قادر به يادگيرى آن هستيد كاهش مى دهند. در 
نتيجه، دانش آموزانى كه احساس بدى دارند، اضطراب دارند يا نگرانند واژگان كمترى را به 
خاطر مى آورند و به خوبى صحبت نمى كنند. در اصل آنها آهسته تر ياد مى گيرند. كراشن 

مى گويد بهترين راه براى مقابله با اين مشكل عالقه

مند نگه داشتن دانش آموزان، كاهش استرس در كالس هاى درس و افزايش اعتماد به 
نفس فراگيران است. در يك مطالعه، محققان دريافتند زمانى كه آنها عملكرد دانش آموزان 
پر انرژى،كه از فعاليت كالسيشان لذت ميبرند را با عملكرد دانش آموزانى كم انرژى كه فقط 
تمارين را انجام مى دادند، مقايسه كردند دريافتند كه دانش آموزان پر انرژى عملكرد بهترى 

نشان دادند. اين

و بعد  نتيجه دوباره حاصل شد هنگامى كه آنها دوباره اين دانش آموزان را در طى سه ماه 
از آن در طى شش ماه آزمايش كردند. من همين نتيجه را در اجتماع انجمن انگليسى آسان 
مشاهده ميكنم. هنگامى كه شما به موفق ترين اعضاء ما مى نگريد، يك فاكتور مشترك پيدا 
مى كنيد. همه آنها بسيار مشتاق هستند. آنها انرژى زيادى دارند. و خيلى خيلى مثبت هستند. 
آنها احساسات مثبت بسيار قوى دارند. هنگامى كه شما از هيجانات اوج استفاده مى كنيد 

مى توانيد بهتر صحبت كنيد _ همين حاال امتحان

كنيد. بنابراين، هر وقت و يا هر زمانى كه انگليسى مطالعه مى كنيد، يك حالت عاطفى اوج را 
ايجاد كنيد. بدن وتمركز ذهنتان را تغيير دهيد تا بتوانيد هيجان و انرژى مثبت ايجاد كنيد. يك 

آنكر و يك اتصال قوى بين انگليسى و بيشترين هيجانات مثبت خود

بسازيد. تجربيات ناراحت كننده خود در انگليسى را درمان كنيد.
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فصل 4

باور شما تعيين كننده موفقيت زبان 
انگليسى شماست

در فصل اخير، در مورد اهميت سوخت يا روانشناسى براى موفقيت در صحبت كردن 
انگليسى ياد گرفتيد. شما همچنين ياد گرفتيد كه چگونه هيجانات مثبت قوى را به انگليسى 
آنكر (متصل) كنيد. عالوه بر هيجانات اوج، عنصر روان شناسى مهم ديگرى وجود 
دارد كه در آن بايد به منظور قدرتمند انگليسى صحبت كردن استاد شويد: باور. باورها 
قدرتمند ترين « برنامه هاى مغز» ما هستند. آنها تصميم گيرى ها، احساسات و افكار ما 
را هدايت مى كنند. آنها به ما مى گويند چه چيزى امكان پذير است و چه چيزى نيست. 
آنها باعث موفقيت و يا شكست ما مى شوند. ما مى توانيم باورها را در دو دسته كلى 
قرار دهيم: باور هاى محدود ساز و باورهاى توانمند ساز. يك باور محدود كننده عموما 
ديگر،  به عبارت  كند.  ما را محدود مى  توان و عملكرد  منفى است كه  يك «برنامه» 
بيشتر  منبع  پنهان  برنامه درسى  كنند.  موفقيت شمارا محدود مى  باورهاى محدودساز 

باورهاى منفى درباره

زبان انگليسى است. با گذشت زمان، مدارس به طور مداوم باورهاى محدود را در ذهن 
دانش آموزان خود طرح ريزى مى كنند.

پس از سالها بودن در مدرسه، بيشتر دانش آموزان بخشى يا حتى بيشتر اين اعتقادات 
محدود كننده را به اشتراك مى گذارند:

- انگليسى پيچيده و مشكل است.

- سالها طول مى كشد تابتوان خوب انگليسى صحبت كرد.
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- انگليسى استرس زا است.

- مطالعه دستورزبان عامل كليدى صحبت كردن انگليسى است.

- من در انگليسى خوب نيستم.

-   تنها يك پاسخ درست وجودداردويك راه درست براى بيان آن. - مشكلى در رابطه با 
من وجود دارد چراكه هنوز

نمى توانم به خوبى انگليسى صحبت كنم.

- نمرات آزمون من پايين هستند، بنابراين من نمى توانم به خوبى انگليسى صحبت كنم.

و  برداشتن،  يادداشت  كالس،  در  نشستن  انگليسى  زبان  يادگيرى  براى  راه  بهترين   -
خواندن كتاب درسى است.

- تنها تعداد اندك اخصى از مردم مى توانند ياد بگيرند كه قدرتمندانه انگليسى صحبت 
كنند.

- يادگيرى زبان انگليسى خسته كننده و نااميدكننده است.

مشكلى كه اين دسته از باورهاى منفى بوجود مى آورند اينست كه منجر به احساسات 
منفى (در مورد انگليسى) مى شوند. سپس اين باورها و هيجانات منفى منجر به تصميمات 
نااميد كننده منتهى مى شوند. براى مثال، شخصى  نتايج  بد ميشوند و تصميمات بد به 
كه بر اين باور است كه انگليسى استرس زا، پيچيده و مشكل است، بعيد است انگيزه 
داشته باشد كه هر روز سخت تالش كند.و حتى آن افراد دائما خود را مجبور مى كنند 
كه انگليسى را ياد بگيرند. كسى كه فكر مى كند تنها تعداد اندكى از مردم مى توانند در 
انگليسى استاد شوند، خيلى سريع نااميد مى شود. آنها تصور مى كنند چيزى در رابطه 
با آنها اشتباه از آب درآمده است و باعث شده است «در انگليسى خوب نباشند.» دوباره، 
پيشرفت آنها كند خواهد بود. در نهايت، كسانى كه بر اين باورند كالس ها، كتاب هاى 
درسى و مطالعه دستورزبان جزء عوامل كليدى هستند، ممكن است سالها وقت براى 
استفاده از اين روش هاى ناموثر صرف كنند و ماشين قديمى و آهسته خود را در جاده 

منتهى به زبان آورى به حركت درآورند و هرگز

به موفقيت دست نيابند.

اين همان دليلى است كه باورها را حائز اهميت ميكند. آنها برنامه هاى مركزى در مغز 
ما هستند كه منجر به ايجاد احساسات، تصميمات و اقدامات مى گردند. باور ها باعث 
تفاوت بين موفقيت نهايى يا مدت نااميدى با انگليسى مى شوند. باور ها به شما مى گويند 
كه يك تجربه به چه معنا است. هر زمان كه شما يك تجربه زبان انگليسى داشته باشيد، 
مغز شما بايد تصميم بگيرد كه چه اتفاقى افتاده است. به عبارت ديگر، مغز شما تجربه 
را تعميم مى دهد. مغز شما تصميم مى گيرد كه اتفاق در زندگى شما بطور كلى به چه 
معناست. و اين باور با هر تجربه منفى قويتر و قويتر مى شود . در نهايت شما كامال 
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در مورد باور خود مطمئن مى شويد. براى مثال، شايد خطا هاى شما مكررا توسط يك 
معلم انگليسى تصحيح شده باشد. پس از هر يك از اين تجارب شرم آور، مغز شما مى 
بايد در مورد آنچه اتفاق افتاده است تصميم بگيرد. بر اساس اين وقايع، شايد شما به اين 

نتيجه رسيديد

كه انگليسيتان خوب نيست .و زبان انگليسى دردناك و استرس زا است.

هر نوع تجربه منفى اين باور را قوى تر مى سازد. مشكل اينجاست كه سپس اين باورها 
تمام تجارب انگليسى بعدى شما را نيز تحت تاثير قرار مى دهند. بنابراين هربار ديگرى 
كه شما با زبان انگليسى مواجه مى شويد ، اين باورهاى محدود كننده منفى جلوى چشم 
مورد  در  را  جديدى  تجربه  هر  خودكار  بطور  شما   ، دليل  همين  به  بود.  خواهد  شما 
انگليسى منفى تر مى بينيد. در صورتى كه باورهاى شما شديدا منفى باشند و آنها را 
تغيير ندهيد، توانايى خود را به عنوان يك زبان آموز انگليسى كامال نابود ساخته ايد. 
بسيارى از زبان آموزان انگليسى كامال نااميد ميشوند و بسادگى يادگيرى را رها مى 
سازند ، آنها هرگز موفق نمى شوند. بنابراين شما بايد باورهاى محدود ساز خود را با 
باورهاى توانمندساز جايگزين كنيد. «توانمند سازى» به معنى «قدرت بخشيدن» است. 
بنابراين يك باور توانمند ساز باورى است كه به شما قدرت مى دهد! شما براى موفقيت 

در انگليسى صحبت

كردن به چه نوع باورتوانمند سازى نياز داريد؟

در اينجا يك ليست نمونه است:

- انگليسى ساده، سرگرم كننده و هيجان انگيز است.

- من مى توانم انگليسى را در طى شش ماه روان صحبت كنم.

- اشتباهات طبيعى و الزم هستند. حتى گويندگان بومى نيز  اشتباه مى كنند.

- برقرارى ارتباط، و نه نمره آزمون، هدف صحبت كردن انگليسى است.

- مطالعه دستورزبان مكالمه انگليسى را نابودميكند.

- هر كسى مى تواند ياد بگيرد قدرتمندانه انگليسى صحبت كند.

- من هيچ مشكلى ندارم ، فقط از يك روش بد استفاده كرده ام و مى توانم آن را تغيير دهم.

اين  كه  ميدانيد  هستند.  قدرتمند  باورها  اين  چقدر  شويد  متوجه  توانيد  مى  شما  مطمئنم 
مى  محتمال  شما  دارند.  كردن  محدود  تا  موفقيت  ايجاد  براى  بيشترى  احتمال  باورها 
توانيد احساس بيشترى از اعتماد به نفس و هيجان كه به سبب اين باورها بوجود آمده 
اند را تصور كنيد. اما چگونه اين باورها را ايجاد مى كنيد؟ واضح است كه باورهاى 

توانمندساز مطلوب تر هستند، اما شما

چگونه مجددا بخوبى ذهن خود را برنامه ريزى مى كنيد؟
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يكى از روش هاى قدرتمند تغيير باور ها مدلسازى نام دارد. مدلسازى بطور ساده به 
معناى يافتن يك شخص موفق و بررسى دقيق اوست . براى مثال در صورتى كه شما 
بخواهيد قدرتمندانه انگليسى صحبت كنيد، شخصى را مى يابيد كه ياد گرفته است چگونه 
آنها چطور و  آنها ياد مى گيريد. ياد مى گيريد  اين كار انجام دهد. شما درباره روش 
چگونه كارشان را انجام دادند. در صورت امكان با آنها صحبت مى كنيد و در مورد 
روانشناسى و روش هاى آنها ياد مى گيريد. در نهايت شما نهايت سعى خود را خواهيد 
نمود تا آنچه را كه آنها انجام داده اند دقيقا انجام دهيد. هر چه شما بهتر افراد موفق را 
بر  تمركز  با  تغيير خواهند كرد.  بيشتر  باور هاى شما بطور خودكار  كنيد،  مدلسازى 
روى موفقيت به جاى شكست مى توانيد به تدريج دوباره مغز خود را بر نامه ريزى 
كنيد. اين همان دليلى است كه باعث شد من انجمن انگليسى آسان را ابداع نمودم. در 
در  دهند.  مى  مشورت  و  راهنمايى  جديد  اعضاى  به  اعضا  ترين  موفق   ، انجمن  اين 
حاليكه من اميدوارم اين كتاب به تغيير باورهاى شما كمك خواهد نمود، اما باز هم هيچ 
چيزى قدرتمند تر از شنيدن از شخصى مانند شما، نيست كه به موفقيت رسيده است. 
اكنون كار شما اين است كه كسانى را كه خوب انگليسى صحبت مى كنند بيابيد و آنها 
را الگوى خود قرار دهيد. ممكن است آنها را در شهر خود بيابيد. قطعا مى توانيد آنها 
را بصورت آنالين پيدا كنيد. زمانيكه واقعا آنها را پيدا كرديد، در مورد باورها و روش 
هايشان بپرسيد. روانشناسى و موفقيت آنها را بررسى كنيد. اين دقيقا همان چيزى است 
كه من در هنگام توسعه سيستم انگليسى آسان انجام دادم. زبان آموزان موفق انگليسى را 
بررسى كردم، با آنها مصاحبه كرده و احساسات، باورها، اهداف و روش هاى يادگيرى 

آنها را مورد مطالعه قرار

به  ابداع كنم.  توانستم يك سيستم بر اساس موفقيت و نه شكست  اين طريق  به  دادم. و 
خاطر داشته باشيد باورها با توجه به معنى كه ما به تجارب مى دهيم ايجاد مى شوند. 

هرچه بيشتر شما درباره تجارب

منفى فكر كنيد و بر روى آنها تمركز نماييد، باورهاى محدود كننده قوى تر مى شوند. 
شما مى توانيد باورهاى توانمند ساز را

از همين راه قدرتمند تر سازيد. به عبارت ديگر، شما مى توانيد از « حافظه انتخابى» 
براى ايجاد و توانمند سازى باورهاى مثبت استفاده كنيد. چگونه اين كار را انجام مى 
دهيد؟ بسادگى با مرور كردن همه تجارب گذشته زبان انگليسى خود. هنگامى كه سعى 
مى كنيد همه تجارب گذشته خود را بياد آوريد، سعى كنيد آنهايى را بخاطر بياوريد كه 
مثبت هستند. ممكن است يك فعاليت جالب را بخاطر بياوريد. يا از خواندن يك داستان 
مىآوريد،  بخاطر  را  مثبت  تجربيات  اين  كه  هنگامى  باشيد.  برده  لذت  انگليسى  كوتاه 
سعى كنيد آنها را بنويسيد. ليستى از همه تجارب مثبتى كه تا به حال با انگليسى داشته 

ايد بنويسيد. اكثر افراد مى توانند

حداقل تعداد كمى از اين تجارب را بخاطر بياورند.گام بعدى آنست كه هرروز توجهتان 
را بر روى اين خاطرات متمركز كنيد.
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بخاطر  را  تجربه  هر  كنيد.  مرور  را  مثبت خود  انگليسى  خاطرات  فهرست  هر روز 
آوريد.

كنيد.  لمس  را  مثبت  احساسات  از  آن  دوباره  و  كنيد  تجسم  خود  ذهن  در  را  كدام  هر 
سپس يك باور توانمند ساز جديد در مورد انگليسى بنويسيد. شما ممكن است بنويسيد « 
انگليسى آسان و سرگرم كننده است.» يا ممكن است بنويسيد « من از ياد گرفتن انگليسى 
لذت مى برم و در آن خوب هستم.» اين باور را در باالى فهرست خود بنويسيدو هر 
روز آن را مرور كنيد. و البته هر روز كه تجربه جديدى در مورد انگليسى داريد، آن 
را به ليست خود اضافه كنيد. ليست شما بلند تر و بلند تر خواهد شد. و هر زمانى كه بلند 
تر مى شود، شما باور هاى توانمند سازى خود را قوى تر و قوى تر مى سازيد. همه ما 

در مورد اصطالح برنامه

نويسى كامپيوتر « گيگو01» مى دانيم. باورها برنامه هاى مغز ما هستند. باور هاى 
دورريز11 (محدود كننده منفى) احساسات منفى،

بيهوده  «نتايج  خود  نوبه  به  همچنين  كنند.  مى  توليد  پايين  انگيزه  و  بد  تصميمات 
دورريز21» خلق ميكنند _ يعنى نتايج وحشتناك. سپس اين نتايج بد باورهاى منفى قوى 

تر و جديد ترى ايجاد مى كنند و تمام اين چرخه دوباره ايجاد مى شود و حتى بدتر از

پايين» ناميده مى شود. از سوى ديگر، باورهاى  دفعه قبل. اين يك «مارپيچ به سمت 
مثبت يك مارپيچ روبه باال ايجاد مى كنند. باورهاى توانمند ساز احساسات مثبت بيشتر، 
تصميمات و انگيزه هاى بهتر بوجود مى آورند و در نتيجه نتايج بهترى را خلق مى كنند. 
پس نتايج بهتر باورهاى توانمند ساز قوى ترى را ايجاد مى كنند. كل چرخه دوباره و 

دوباره تكرار مى شود و هر بار

قوى تر مى گردد. اين مارپيچ روبه باال كليد موفقيت سريع در انگليسى است.

_______________________________________

out garbage in, )garbage 10 يك اصطالح برنامه نويسى و يك يادآور براى قاعده 
اساسى محاسبات است كه نتايج غيرمنتظره اغلب بدليل استفاده از داده هاى بد رخ مى دهند 
تا يك اشتباه كامپيوترى يا برنامه نويسى در اين عبارت .كيفيت برونداد توسط درونداد تعيين 
ميشوديا بعبارت ديگر اگر به برنامه اطالعات ورودى بيهوده داده شود برنامه نتايج بيهوده 

اى را

بعنوان خروجى توليد خواهد كرد.

11 garbage beliefs

12 garbage out
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فصل 5

انگليسى يك ورزش فيزيكى است

به  را  انگليسى  مدارس  كه  است  اين  پنهان  برنامهدرسى  خطاهاى  عمدهترين  از  يكى 
صورت موضوع آكادميك تدريس مىكنند.

در مدرسه شما انگليسى مطالعه ميكنيد. درباره آن ياد مىگيريد. بخشهايى از زبان (
دستور زبان، واژگان و غيره) را تحليل مىكنيد.

انگليسى موضوعى براى مطالعه  اين است،  امتحان مىدهيد. مسئله  اين دانش  درباره 
نيست. انگليسى مهارتى براى اجرا يا «ايفا» است. صحبت كردن كارى است كه بايد 
انجام دهيد، نه چيزى كه درباره آن تحليل يا تفكر كنيد. شايد بتوانيد اين مشكل را درك 
پيشبينى هستند. طرف مقابل  قابل  بسيار سريع و غير  انگليسى  كنيد. مكالمات واقعى 
سريع صحبت مىكند و شما هرگز دقيقا نمىدانيد چه چيزى خواهد گفت. بايد قادر به 
گوشدادن، درك كردن و پاسخ دادن تقريبا فورى شويد. در واقع هيچ زمانى براى تفكر 
درباره دستور زبان، ترجمه يا هر چيز ديگرى كه در كالس انگليسى ياد گرفتهايد نيست. 
مكالمه انگليسى بيشتر شبيه بازى فوتبال است. بازيكن فوتبال بايد بسيار سريع عمل و 

عكسالعمل داشته باشد. بازيكن بايد به صورت شهودى بازى كند. بازيكنان

فوتبال فرمولهاى فيزيك را براى خوب بازى كردن مطالعه نمىكنند. آنها با انجام كار 
ياد مىگيرند. آنها فوتبال را «بازى مىكنند»، آن را «مطالعه نمىكنند.» مطالعه قواعد 
فوتبال  براى  فيزيك  به مطالعه  بسيار شبيه  انگليسى صحبت كردن  براى  دستور زبان 

بازى

كردن است. ممكن است جالب باشد (يا نباشد)!، اما قطعا به عملكرد كمكى نخواهد كرد. 
بنابراين، كار شما توقف «مطالعه» انگليسى و شروع به «بازى كردن» است! به خاطر 
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داشته باشيد كه سوختتان بخش مهمى است، شايد مهمترين بخش، از موتور انگليسى 
آسان باشد. يادگيرى براى اجراى انگليسى، به جاى مطالعهاش، روشى قدرتمند براى 

ايجاد روانشناسى قوى و حركت

بار درباره سوخت  سريعتر در جاده منتهى به سمت زبان آورى است. وقتى نخستين 
صحبت كرديم، آموختيم چگونه از بدنهاىمان براى تغيير عواطفمان استفاده كنيم. در

براى  شده)  غفلت  (و  مهم  بسيار  كليدى  ،عامل  بدن  رسيدن  مطلوب  نتيجه  به  حقيقت، 
يادگيرى زبان انگليسى است. با استفاده از

اقدامات فيزيكى ضمن يادگيرى، يادگيرى سريعتر، به خاطرسپارى بيشتر، به خاطرسپارى 
طوالنىتر و صحبت كردن بهتر ممكن مىشود. دكتر جيمز آشر، روانشناس و استاد 
افتخارى شاينده دانشگاه ايالتى سن خوزه، متوجه شد استفاده از فعاليت هاى فيزيكى در 
كالس زبان به واقع به دانشآموزان كمك مىكند تا كلمات را بهتر ياد بگيرند. دكتر آشر 
پس از مشاهده اينكه چطور كودكان ياد گرفتند صحبت كنند، درباره ارتباط بين زبان و 
جنبش كنجكاو شد. او متوجه شد وقتى والدين چيزى مىگويند، كودكانشان معموًال با يك 
كلمه و يك نوع رفتار پاسخ خواهند داد. او همچنين متوجه شد والدين اغلب از حركات 
و اشاراتى ضمن صحبت با كودكانشان استفاده مىكنند. براساس تحقيقات و مشاهداتش، 

آشر سيستم «پاسخ فيزيكى كامل» را در تدريس زبان ايجاد كرد

پاسخ  بدنى  حركات  كل  با  جديد  زبان  در  معلم  دستورات  به  دانشآموزان  آن  در  كه 
مىدهند. اين اقدامات معنى عبارت را تقويت مىكند و به خاطر آوردن آن را آسانتر 
با  ساعت  در  را  كلمه   63 تا   21 مىتوانند  دانشآموزان  دارد  باور  آشر  دكتر  مىكند. 
استفاده از اين روش ياد بگيرند. من نيز موفقيت مشابه با استفاده از اين نسخه را در 
آنچيزى است كه در  با  اين مورد در تضاد كامل  البته،  درسها و سمينارهايم داشتهام. 
اكثر كالسهاى زبان انگليسى اتفاق مىافتد. در مدرسه، به شما گفته شده تا ثابت روى 
صندلىتان بنشينيد. يك ساعت يا بيشتر مىنشينيد. طبيعتا، هرچقدر طوالنىتر بنشينيد، 
انرژىتان بيشتر افت مىكند. همانطور كه انرژىتان افت مىكند، تمركزتان نيز كاهش 
بيشتر  و  مىشود  كمتر  يادگيرىتان  مىيابد،  كاهش  تمركزتان  كه  همانطور  و  مىيابد. 

فراموش

به احساس ماللت مىشود. حركت كمتر،  انرژى كمتر غالبا منجر  اين  البته،  مىكنيد. 
انرژى كمتر، تمركز كمتر و خستگى به صورت طبيعى نتايج بدتر ايجاد مىكند، مهم 

نيست چه روشى استفاده

شود، و بنابراين مارپيچ روبهپايين ديگرى داريم. در حالى كه همه از يادگيرى فيزيكى 
سود مىبرند، برخى كامال به آن نياز دارند.

اين افراد «فراگيران جنبشى» ناميده شدهاند. آنها زمانى به بهترين وجه ياد مىگيرند كه 
يادگيرى را به حركت فيزيكى متصل
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مىكنند. اين نوع فراگير تمايل دارد با كالسهاى سنتى تعارض داشته باشد، كه در آن 
نياز است بدون حركت ساعتها بنشينند. مدارس و معلمان اغلب به اين افراد برچسب 
اين  با  توجه» مىشناسند.  كمبود  با «اختالل  را  آنها  يا  يادگيرى» مىزنند  در  «ناتوان 
حال، مشكل اين نيست كه «فراگيران جنبشى» ناتوان هستند. بلكه، مشكل در ناتوانى 
تدريس است- ناكامى مدارس براى تدريس به فراگيران فعال به شكلى اثربخش. كالس 

ها و سمينارهاى انگليسى آسان من ،كامال متفاوت هستند. بسيارى، آنها را به صورت

«كنسرتهاى راك انگليسى» وصف كرده اند.

مىزنيم،  فرياد  مىرقصيم،  مىپريم،  پايين  باال  مكررا  ما  آسان،  انگليسى  سمينار  در 
مىخنديم و ميجنبيم. در حقيقت، به ندرت فراگيرى است، كه بيش از 51 دقيقه در يكى 
انرژى  پر  مىخواهم  آنها  از  بخورند.  تكان  مىخواهم  آنها  از  بنشيند.  سمينارهايم  از 
باشند. چرا كه مىدانم افراد فعال و پرانرژى سريعتر ياد مىگيرند، بيشتر ياد مىگيرند، 
انگليسى  باشيد،  داشته  خاطر  به  مىكنند!  عمل  بهتر  و  ميسپارند  خاطر  به  طوالنىتر 
يك مهارت اجرايى است، نه موضوعى براى مطالعه. هرچقدر بيشتر از بدنتان ضمن 
يادگيرى استفاده كنيد، موفقيت بيشترى به دست خواهيد آورد. يك روش براى استفاده از 

تحرك ضمن يادگيرى زبان انگليسى

استفاده از روش «واژگان جنبشى» است. در اين روش، شما يك حركت فيزيكى خاص 
را به يك كلمه جديد ارتباط مىدهيد. كلمه (يا عبارتى) را فرياد مىزنيد و حركتى انجام 
مىدهيد. اين حركت بايد شما را به ياد معنى كلمه بيندازد. شما با انجام اين كار به كرات، 
حافظهاى  تركيب  اين  مىكنيد.  مرتبط  بهم  را  خاص  فيزيكى  حركت  و  معنايش  كلمه، 
عمقيتر و قوىتر ايجاد مىكند كه منتج به يادگيرى عميقتر و سريعتر كلمات مىشود. اين 
موضوع خيلى اثربخشتر از تالش صرف براى به خاطر سپارى فهرستهاى طوالنى 
كلمات است. روش ساده ديگر براى استفاده از بدنتان پيادهروى ضمن يادگيرى زبان 

انگليسى است. با

گوشى تلفن هوشمند مىتوانيد يادگيرىتان را سيار كنيد! به جاى نشستن ثابت نشستن، به 
آهستگى انرژى از دست دادن ،

هدفونتان را بزنيد و ضمن گوشدادن به زبان انگليسى پياده روى كنيد.

بيشترى  خون  مغزتان  و  كرد  خواهد  پمپاژ  قلبتان  مىكنيد،  پيادهروى  كه  همانطور 
خواهد گرفت. احساس انرژى بيشتر و بدين ترتيب تمركز بهترى خواهيد داشت. احتماًال 
از يادگيرى نيز بيشتر لذت خواهيد برد. دليلى ندارد كه با روشهاى قديمى مدرسه محدود 
شويد. نيازى نيست ضمن يادگيرى بىحركت در صندلى بنشينيد. نيازى نيست ساكت 
بمانيد. نيازى نيست خسته و بىحوصله شويد. به عنوان يك فراگير مستقل، آزاد هستيد 
تا به روشى آموزش ببينيد كه براى شما اثربخشترين و لذتبخشترين است. شما استاد 
به  را  ياد گرفتهايد  كه  اوج  تمرين عاطفى  ببريد!  لذت  آن  از  يادگيرى خودتان هستيد. 
خاطر مىآوريد؟ اين نيز روش عالى ديگرى براى استفاده از بدنتان ضمن يادگيرى 
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زبان انگليسى است. «استراحت انرژى آور» كوتاهى داشته باشيد. موسيقى انرژىزاى 
مورد عالقه تان را روشن كنيد. بپريد، فرياد بزنيد، لبخند بزنيد، هلهله كنيد و براى چند 
دقيقه برقصيد. بدنتان را كامل پرانرژى كنيد و عواطف اوج ايجاد كنيد. سپس يادگيرى 
زبان انگليسى را ادامه دهيد. اين استراحتهاى انرژى آور را هر 03-02 دقيقه ضمن 
يادگيرى زبان انگليسى تان تكرار كنيد. تضمين مىكنم كه به نتايج بهترى دست خواهيد

يافت. به بچهها هنگام بازى شان نگاه كنيد. آنها شاد، پرانرژى و فعال هستند. بچهها 
ضمن بازى به بهترين نحو ياد مىگيرند. آنها رويكرد بازى را براى هر كارى كه انجام 

مىدهند استفاده مىكنند. بچههاى كوچك نيازى به تالش زياد يا نظم ندارند. آنها

با كنجكاوى انرژى مىگيرند. به صورت فعال ياد مىگيرند. از طريق بازى ياد مىگيرند 
و ضمن يادگيرى بازى مىكنند.

اكنون زمانى است كه اين ويژگى هاى ذاتى را بازكشف كنيد. بعنوان يك فرد بالغ هنوز 
هم به بهترين نحو اين روش را فرا ميگيريد. عالوه بر اين از فعال بودن و انرژى داشتن 
ضمن يادگيرى نيز سود مىبريد. همچنين از حركت فيزيكى و رويكرد بازى نيز سود 
مىبريد. همانطور كه از تكنيكها و روشهاى اين كتاب استفاده مىكنيد، هميشه اين كار 
را با سرگرمى و رويكرد تفريحى انجام دهيد! دو بخش عمده براى سيستم انگليسى آسان 

وجود دارد: روانشناسى و روش. مىدانيد كه روانشناسى

سوختى است كه موتور را به حركت وامىدارد. بايد اين سوخت را براى خلق انرژى 
بيشتر و بيشتر براى يادگيرى ايجاد كنيد. آموختهايد كه چگونه از آنكراژ هيجان اوج، 
فعال  رويكرد  اهميت  كنيد.  استفاده  اين سوخت  ايجاد  براى  فيزيكى  و حركت  باورها، 
ايجاد حداكثر  تكنيك روانشناختى ديگرى براى  و مفرح را آموختهايد. در فصل بعد، 

سوخت قوى ممكن براى يادگيرى زبان

انگليسى خواهيد آموخت.

(قسمت پايين را ببينيد)

واژگان جنبشى

واژگان  به خاطرسپارى  براى  تالش  در  را  وقت خود  دانشآموزان  از  بسيارى 
انگليسى هدر مىدهند. آنها فهرستهاى طوالنى كلمات را مطالعه مىكنند. آنرا 
ترجمه  معانى  و  انگليسى  كلمات  تا  مىكنند  تالش  مىكنند،  تكرار  دفعات  به  را 

شدهشان را به خاطر

بسپارند. متاسفانه، تحقيقات نشان مىدهند 08 درصد كلمات آموخته شده به اين 
روش در كمتر از يك سال فراموش مىشوند. زمان و كوشش زيادى تلف مىشود. 
مسئله ديگرى در ارتباط با اين روش يادگيرى كلمات وجود دارد- كسلكننده است 
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و انگيزش بلندمدت را مىكشد. به عنوان دانشآموز بايد خيلى مراقب باشيد- كشتن 
انگيزشتان بدترين كارى است كه مىتوانيد انجام دهيد. يادگيرى زبان انگليسى يك 
مسابقه دو طوالنى مدت ماراتن است. اين كار نيازمند سطوح باالى انگيزش است 
كه سالهاى زيادى تقويت شده اند. بنابراين، استفاده از روشهاى خستهكننده يادگيرى 
مىكند.  تضعيف  را  انگيزش  و  است  ناكارآمد  كار  اين  است:  بد  دوبرابر  كلمات 
به  دارد، همانطور كه شركتكنندگان در سمينارهاى دستيابى  بهتر وجود  روشى 

موفقيت من

متوجه شدهاند. يادگيرى واژگان جديد به روشى قدرتمند و پر از سرگرمى ، يك 
كار شدنى است.

وقتى به اين روش ياد مىگيريد، مطالعات نشان مىدهند مىتوانيد 08 درصد از آن 
را يك سال بعد به خاطر بياوريد! اين روش قدرتمند است. كليد يادگيرى بلندمدت، 
قدرتمند و عميق كلمات ،جنبش است. وقتى حركات فيزيكى قوى را با كلمات جديد 
اين  ايجاد مىكنيد.  قابل درك تركيب مىكنيد، ارتباطات عميق در بدن و ذهنتان 
ارتباطات بلندمدت هستند. آنها ماندگار هستند! راه حل، استفاده از است دستانتان 
معنى  ياد  به  را  شما  كه  است  حركتى  كنيد  وانمود  و  بگذاريد  دهانتان  روى  را 
كنيد مىخواهيد عبارت «اعالن كردن» را  مثال، تصور  براى  كلمات مىاندازد. 
ياد بگيريد. ابتدا معنى كلمه را خواهيد يافت، كه عبارت است از «گفتن يا اعالن 
عمومى، اغلب با صداى بلند.» بعد از اينكه معنى را دانستيد، اقدامى ايجاد مىكنيد 

كه شما را به ياد آن بيندازد. ممكن

در حال فرياد زدن هستيد «(در حال اعالم عمومى و بلند.)» در نهايت، عبارت

«اعالن كردن» را در زمانى كه اين ژست را

در همان زمان استفاده مىكنيد ،فرياد خواهيد كشيد. هرچقدر بلندتر فرياد بزنيد و 
قوىتر خواهد  ايجاد كردهايد  ارتباطى كه در مغزتان  بگيريد،  پرانرژىتر ژست 

بود.تنها با فرياد

زدن عبارت و انجام حركت پرانرژى به دفعات ، يادآورى قوىتر و عميقتر از 
معنى ايجاد خواهيد كرد. در سمينار اخير كه در

ويتنام برگزار كردم، چند كلمه جديد با استفاده از اين روش واژگان جنبشى تدريس 
كردم. دانشآموزان كلمات جديد را همراه با من فرياد مى زدند، در حالى كه در 
هر  مىكردند.  استفاده  مىدادم  نشان  آنها  به  كه  قوى  فعاليتهاى  از  زمان  همان 
حركت مرتبط با معنى كلمه يا عبارت جديد بود. تا پايان درس، آنها كلمات جديد 
را كامال شناختند و هرگز آنها را فراموش نكردند. اما اين همه داستان نيست. از 
آنجايى كه انگليسى آسانيك سيستم يادگيرى عميق است، آن كلمات جديد را دوباره 

تكرار كردم- اين بار در يك درس داستانى. هر بار كه از يكى از كلمات جديد در
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داستان استفاده مىكردم، از دانشآموزان مىخواستم تا همان ژست قوى كه تمرين 
قوى  عملكرد  و  هيجان  با  كوتاه،  داستان  درس  در  كنند.  استفاده  را  بوديم  كرده 
،دانشآموزان تكرار واژگان بيشترى داشتند. در نهايت، به دانشآموزان تكليف دادم 
كه به اين صورت بود: فايل صوتى همين درس را دانلود كنيد و به مدت يك هفته 
هرروز گوش دهيد. اگر دانشآموزان اين كار را انجام دهند، اين كلمات جديد را 

خيلى عميق ياد خواهند گرفت و آنها را

هميشه به خاطر خواهند آورد. اين قدرت سيستم انگليسى آساناست، و قدرت استفاده 
از حركت فيزيكى ضمن يادگيرى است!

هشت گام ساده براى تغيير هيجانهاىتان

موسيقى هاى انرژىزا و مهيج كه عاشقش هستيد بيابيد.  1.

قبل از شروع به گوش دادن درس انگليسى تان، موسيقى را پخش كنيد.  2.

همانطور كه اين موسيقى هيجانانگيز پخش مىشود، سرتان را بلند كنيد. به باال   3.
نگاه كنيد. بدنتان را تغيير دهيد.

لبخند  يك  لبخند  بزنيد....  لبخند  سپس  بايستيد.  صاف  بكشيد.  عقب  به  را  شانههاىتان 
بزرگ. نفس عميق بكشيد.

سپس، بدنتان را تكان دهيد. با موسيقى برقصيد. به باال نگاه كردن ادامه دهيد.   4.
كماكان لبخند بزنيد. بپريد و برقصيد.

موقع پرش و رقص و لبخند بازوهاىتان را روى سرتان قرار دهيد. از موسيقى احساس 
شادى و انرژى بگيريد.

بايستيد و با صداى بلند بگوييد «بله»! دوباره بگوييد، «بله»! يك بار ديگر،   5.
«بله»!

حاال درس انگليسىتان را پخش كنيد. همانطور كه گوش مىدهيد، شانههاىتان   6.
را به عقب بكشيد. چشمان را به سمت

باال نگه داريد. كماكان لبخند بزنيد. در حقيقت، بلند شويد و به حركت ادامه دهيد. در 
زمان گوش دادن به درس قدم بزنيد و

وقتى به درسهاى داستان كوتاهم گوش مىدهيد، با صداى  نفس عميق بكشيد. .7 
بلند به هر سوال پاسخ دهيد. خجالت نكشيد. پاسختان

با  پاسخگويى  در زمان  داريد.  نگه  باال  به سمت  را  بزنيد! سر و چشمانتان  فرياد  را 
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صداى بلند، لبخندى بزرگ روى صورتتان

اگر هرزمان احساس خستگى يا كسالت كرديد، درس را متوقف كنيد.  حفظ كنيد. .8 
موسيقى محبوبتان را دوباره پخش كنيد و تمام

اين مراحل را تكرار كنيد. انرژى بيشترى به بدن و هيجاناتتان بيفزاييد. سپس درس 
را دوباره پخش كنيد.

با مديريت هيجانهاىتان به اين روش، طوالنىتر مطالعه خواهيد كرد، بيشتر به خاطر 
خواهيد سپرد و 4-2 برابر سريعتر ياد

خواهيد گرفت. همچنين به خودتان ياد خواهيد داد كه هنگام انگليسى صحبت كردن قوى 
و با اعتماد به نفس باشيد.
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فصل 6

از اهداف جهان واقعى بزرگ براى تهييج 
خودتان براى موفقيت استفاده كنيد

چرا، دقيقا، چرا زبان انگليسى ياد مىگيريد؟ چرا مىخواهيد قدرتمندانه انگليسى صحبت 
كنيد؟ جاى تعجب است كه بسيارى

بينالمللى» است و  انگليسى «زبان  آنها مىدانند كه  ايده مبهم دارند.  تنها يك  از مردم 
احساس مىكنند كه بايد آن را ياد بگيرند. در مدرسه، به آنها گفته شده كه زبان انگليسى 
مهم است. برخى افراد بر روى نمرات امتحانات تمركز دارند. آنها انگليسى مىخوانند 
تا نمره باال در آزمون تافل، توئيك، آيلتس يا آزمون هاى ديگر بگيرند. اين اهداف از 
كجا آمدهاند؟ معموًال، آنها از سيستم مدرسه ناشى مىشوند. به عبارت ديگر، آنها اهداف 
بيرونى هستند كه توسط افراد ديگر ترويج يافته اند. به دانشآموزان گفته شده اين اهداف 
مهم هستند و بنابراين سالها صرف تمركز بر نمرات امتحان مىكنند. مسئله اين است كه 
اهداف بيرونى (اهداف فراهم شده توسط افراد بيرونى) در ظاهركارآمد بنظر مى آيند. 
اين اهداف همانند وظيفه، حس مىشوند. ضعيف و غيرالقايى هستند، و اين يك مشكل 
است چرا كه اهداف سيستم هدفگذارى مغزمان هستند. اهداف به مغزمان مىگويند چه 
مىخواهيم، چه وقت آن را مىخواهيم، و چرا آن را مىخواهيم. هدف قوى باعث ايجاد 

انرژى و الهام بخشى است و ما را بر مى انگيزاند تا بيشتر و

بيشتر تالش كنيم. هدف بزرگ مىتواند زندگىتان را بكلى تغيير دهد. از سوى ديگر، 
اهداف ضعيف نتايج ضعيف ايجاد مىكنند.

بنابراين، گام ديگر در افزايش سوخت انگليسى آسان شما ايجاد اهداف قوىتر است. اما 
چه چيزى يك هدف قوى مىسازد؟



ای.جی. هاگ

44

هدف قوى هدفى است كه وسواس فكرى مثبت در ذهنتان ايجاد مىكند.

هدف قوى مهيج است. هدف قوى نه تنها شما را تهييج مىكند، بلكه بنظر ميرسد شما را 
به سمت موفقيت و حركت مىكشد.

هدف بزرگ همانند اعتياد مثبت است. اين هدف شما را براى آنچه در زندگىتان مهم 
است متمركز نگه مىدارد. نمىتوانيد آن را فراموش كنيد. در حقيقت، همراه با هدف 
واقعا قوى، فكر نكردن به آن را دشوار خواهيد يافت. اين هدف شما را هدايت مىكند و 
حتى شما را در دوران دشوار تهييج مىكند. براى قوى شدن، هدف بايد به شكلى مثبت 
كامال هيجانى باشد. به اين دليل است كه اهداف نمره امتحان بسيار ضعيف است. چه 
 ، اكثر مردم  براى  الهام مىگيرد؟ در حقيقت،  آن  از  تهييج مىشود و  امتحان  با  كسى 
امتحانات تجربيات منفى هستند كه احساس اضطراب، ترس و استرس ايجاد مىكنند. 
امتحانات خيلى انرژىزا يا الهامبخش نيستند. جاى تعجب نيست كه خيلى از مردم احساس 
بدى درباره زبان انگليسى دارند. بنابراين چگونه اهداف قوى واقعى را مىيابيد و ايجاد 
به  اينها سواالتى هستند كه  كنيد.  از خودتان شروع  با پرسيدن سواالت قوى  مىكنيد؟ 
شما كمك مىكنند تا دليل عميقترتان را براى انگليسى صحبت كردن بيابيد. همانطور كه 

عمقيتر مىشويد، اهداف الهامبخشترى خواهيد يافت. و بهترين

هدف  يافتن  براى  آسان  روشى  چرا  مكرر  سوال  است؟  «چرا»  ،حقيقتا  قوى  سوال 
عميقترتان براى زبان انگليسى است. براى مثال،

مىتوانيد ابتدا از خودتان بپرسيد «چرا زبان انگليسى ياد مىگيرم؟» شايد نخستين پاسخ 
اين باشد، «براى گرفتن نمره باال در تافل.» اين يك هدف بيرونى ضعيف است. بنابراين 

از خودتان دوباره بپرسيد، «چرا مىخواهم نمره باال در تافل بگيرم؟» شايد پاسخ

دهيد «براى كسب شغل بهتر» دوباره سوال كنيد «چرا شغل بهتر مىخواهم؟» اكنون 
عميقتر مىشويد، هدف واقعىتان را مىيابيد. شايد پاسخ دهيد «براى كسب پول بيشتر 
براى خانوادهام.» و سپس مى پرسيد «چرا پول بيشتر براى خانوادهام مىخواهم؟» و 
ممكن است پاسخ دهيد، «به اين خاطر كه عاشق آنها هستم و مىخواهم زندگى فوقالعاده 
و غنى براى آنها فراهم كنم». اكنون هدف درونى اصلى تان را يافتهايد. هدف بزرگتان 

كسب نمره باال در تافل نيست، هدف واقعىتان ايجاد زندگى فوقالعاده براى

خانوادهتان است. زبان انگليسى ابزار كمكى شما براى آن هدف است.

و  نمىكند  تهييج  بيشتر  را  شما  هدف  اين  آيا  نيست؟  مهيجتر  و  قوىتر  هدف  اين  آيا 
ايجاد نمىكند؟  بيشتر براى موتورتان  اين هدف سوخت بسيار  آيا  الهامبخشتر نيست؟ 
زندگى  داشتن  و  دنيا  دور  به  سفر  شما  بزرگ  هدف  شايد  هستند.  متفاوت  همه  البته، 
تبديل  است. شايد رويايتان  بينالمللى  زبان  انگليسى  كه  و مىدانيد  باشد-  ماجراجويانه 
شدن به تاجرى ثروتمند و موفق در جهان باشد، و زبان انگليسى به شما كمك خواهد 
كرد تا به آن رويا برسيد. شايد روياى تحصيل در خارج از كشورتان؛ در دانشگاهى 
آمريكايى داشته باشيد. شايد بخواهيد دوستان خارجى از كشورهاى سراسر جهان داشته 
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باشيد. شايد بيشتر از يك هدف بزرگ براى زبان انگليسى داشته باشيد. نكته اين است كه 
زبان انگليسى ابزارى براى ارتباط است. تنها شناخت تعداد زيادى از كلمات و گرامر 
مفيد نيست. بايد از زبان براى رهاسازى قدرتش استفاده كنيد. بنابراين كليد يافتن هدف 
بزرگتان فهم اين موضوع است كه چگونه مىخواهيد از زبان انگليسى در جهان واقعى 
بايد بر روى داليل جهان واقعىتان براى زبان  با زبان انگليسى،  استفاده كنيد. همراه 
انگليسى صحبت كردن متمركز شويد. اهداف بايد شما را تهييج كنند. بايد در هنگام فكر 
اين  درباره  اگرچه  باشيد.  داشته  انرژىزايى  و  احساس عالقهمندى  اهدافتان  به  كردن 

موضوع مىنويسم، اما من هم گاهىاوقات متهم به داشتن اهداف ضعيف

ابتدايىام  تايلند داشتم. اهداف  يك سرى سمينار و ارائه در  ام. براى مثال، اخيراً  بوده 
عبارت بودند از:

- آموزش سيستم انگليسى آسان به مردم.

-ارتباط با افراد بيشتر.

تهييج  مرا  آنها  نداشتند.  قدرتى  آنها  اما  هستند-  مثبت  اهداف  مشخصا  اينها  اكنون 
نمىكردند. آنها اشتياق ايجاد نمىكردند. بنابراين عميقتر تدريس كردم. از خودم پرسيدم، 
«چرا مىخواهم سيستم انگليسى آسان را به مردم آموزش دهم؟ چرا مىخواهم با افراد 
بيشتر ارتباط داشته باشم؟ از كمك كردن به مردم چه مىخواهم؟ به چه چيزى ميخواهم 

برسم؟» اهداف بهتر فوراً به

ذهنم آمد، كه عبارتند از:

- مىخواهم الهامبخش مردم باشم و زندگىشان را تغيير دهم!

- مىخواهم اشتياق و عشق مردم به يادگيرى را بيدار كنم.

- مىخواهم تخيالتشان را بيدار كنم!

- مىخواهم روانآسيب انگليسىشان را درمان كنم!

- مىخواهم به طور كل روش يادگيرى انگليسى مردم را تغيير دهم.

به  ابزار  يك  عنوان  به  انگليسى  زبان  از  استفاده  با  تا  كنم  كمك  مردم  به  مىخواهم   -
روياهاىشان برسند!

- مىخواهم يك خانواده بينالمللى از فراگيران پرشور ايجاد كنم!

- مىخواهم تجربيات هيجانى فوقالعاده مثبت و قدرتمند به مردم بدهم!

- مىخواهم به آنها شادى، خنده، اشتياق و اعتماد به نفس قوى بدهم.

- مىخواهم مردم را از ترديد، از ناامنى، از خستگى، از مردد بودن، برهانم.
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- مىخواهم به آنها كمك كنم تا به روياهاىشان برسند!

مرا  آنها  دادند.  قدرت  و  انرژى  من  به  فوراً  اهداف  اين  بودند!  مهيج  اهداف  اين  حاال 
ترغيب كردند تا از رختخواب بيرون بپرم و كار را آغاز كنم! آنها مرا ترغيب كردند تا 

شغلى خارقالعاده در نقش معلم ايفا كنم. آنها الهام بخش من براى يادگيرى و رشد

بيشتر و بيشتر شدند. آنها مرا ترغيب كردند تا نمايشى شگفت انگيز ايجاد كنم- نه اينكه 
صرفا سخنرانى خستهكننده داشته باشم. اينها قدرت اهداف بزرگ و معنىدار هستند. 

چرا مىخواهيد زبان انگليسى ياد بگيريد؟ نتيجه بسيار مهيجى كه مىتوانيد تصور

كنيد انگليسى صحبت كردن به شما خواهد داد چيست؟ در واقع چه چيزى الهامبخش شما 
درباره يادگيرى زبان انگليسى است؟ بزرگتر فكر كنيد. بزرگتر روياپردازى كنيد! به 

خودتان لطفى كنيد: اهداف قوى، بىپروا و بزرگ براى يادگيرى زبان انگليسى

انتخاب كنيد. شور و شوقتان را مشتعل كنيد!
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فصل 7

براى موفقيت در زبان انگليسى مغزتان را 
برنامه دار كنيد

ضمن تدريس زبان انگليسى در دانشگاهى در تايلند، دانش آموزى به نام پلوى داشتم. 
در اولين روز كالس، پلوى در رديف عقب نشست. در طى اين كالس، نهايت تالشش 
دانش  پشت  تا  كرد  تالش  و  كرد  قوز  را  شانههايش  او  شود.  پنهان  من  از  تا  كرد  را 
آموزى ناپديد شود كه در مقابل او نشسته بود. پلوى، تمام مدت كالس ساكت ماند. بعد 
مشكلى وجود  كه  ببينم  توانستم  مى  بماند.  در كالس  لحظهاى  او خواستم  از  از كالس 
دارد و مىخواستم راهى براى كمك به او بيابم. به او گفتم، ”متوجه شدم كه در طول 
كالس قايم مىشدى، همه چيز روبراهه ؟“ گفت: ”زبان انگليسى من خوب نيست.“ در 
ادامه پلوى ناكامى ديرين خود در زبان انگليسى را توصيف كرد، از جمله امتيازات بد، 
نمرات آزمون بد، و خجالتزدگى. به خاطر اين سابقه، متقاعد شده بود نقصى دارد و 
”زبان انگليسىاش بد است“. پس از صحبت با پلوى، درباره مشكل و باورهايش فكر 
كردم. متوجه شدم كه دانش آموزان ديگر كالس احتماال احساسات مشابه دارند. قبل از 
اينكه به آنها زبان انگليسى تدريس كنم، فهميدم بايد راهى براى كمك به آنها پيدا كنم تا 
باورهاىشان را برنامه دار كنند. در آن هفته درباره تكنيك هاى ديگر روانشناسى تحقيق 

كردم و روش ”برنامه

نويسى فيلمى ذهن“ را كشف كردم.

هفته بعد، اين تكنيك را در كالس تدريس كردم و همچنان به استفاده از آن در سراسر 
ترم ادامه دادم. فقط طى چند هفته،

متوجه تفاوت چشمگيرى شدم. پلوى داراى اعتماد به نفس بيشتر شد و راحت ارتباط 
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به  شروع  سپس،  نشست.  عقب  رديف  جاى  به  جلو  رديف  در  ابتدا،  مىكرد.  برقرار 
بيشترى  نفس  به  اعتماد  هفته  به  هفته  نيز  هايش  همكالسى  كرد.  كالس  در  مشاركت 
يافتند. اين تجربه به من قدرت روانشناسى را نشان داد و اينكه چرا برنامهريزى شخص 
دار كردن روانشناسىتان  برنامه  نهايى  گام  اين فصل  است.  بسيار مهم  براى موفقيت 
ياد خواهيد گرفت چگونه باورها، اهداف  انگليسى است. دقيقا  براى موفقيت در زبان 
موتور  براى  مسابقه  ماشين  سوخت  توسعه  براى  را  نيازتان  مورد  اوج  هيجانات  و 
قدرت  فقدان  يا  و  فقدان هوش،  آموزان  زبان  مشكل  كنيد.  برنامهريزى  آسان  انگليسى 
اراده نيست. “زبان انگليسىتان بد نيست.“ آنچه اكثر مردم فاقد آنند، كنترل بر ذهن و 
احساساتشان است. در واقع، همه شما استعداد، هوش و قدرت مورد نياز براى مهارت 
بر زبان انگليسى گفتارى در باالترين سطح ممكن را داريد. صرفا بايد ياد بگيريد چگونه 
قدرتتان را كنترل كنيد و از آن به جهت تغيير احساسات، باورها و فعاليت هايتان ، 
انگليسى،  آموزان  زبان  از  بسيارى  مانند  كنيد.  استفاده  خواهيد  مى  كه  شكلى  به  دقيقا 
شايد شمانيز از ”روان آسيبى انگليسى“ خيلى رنج بردهايد. شايد باورهاى محدود كننده 
داريد، و احساس سرخوردگى، اضطراب يا استرس هنگام تالش براى صحبت كردن 
داريد. مى خواهيد احساس اعتماد به نفس و قدرت هنگام صحبت كردن داشته باشيد، و 

براى انجام اين كار، بايد ياد بگيريد

تا تصاوير متحرك درونى خودتان را كنترل كنيد. تصاوير متحرك درونى شما برنامه 
هايى هستند كه براى ايجاد احساسات،

باورها و اهدافتان استفاده مى كنيد. اين تصاوير متحرك درونى را با حواس پنج گانهتان 
در  روياهاىتان  و  خاطرات  بويايى.  و  شنوايى، المسه، چشايى  بينايى،  مىكنيد:  خلق 
اين موارد اجزاء استفاده شده  اين حواس ثبت شدهاند.  ذهنتان به صورت تركيبى از 
اين  سپس  هستند.  تان  درونى  متحرك  تصاوير  جهتدهى  و  نوشتن  براى  شما  توسط 

تصاوير متحرك، احساسات، افكار و

اعمالتان را ايجاد مىكنند.

مى  دهيد،  تغيير  را  انگليسى  زبان  يادگيرى  از  حاصله  نتايج  خواهيد  مى  كه  هنگامى 
و  داريد  كردن  صحبت  انگليسى  هنگام  احساسى  چه  دهيد:  تغيير  را  چيز  دو  خواهيد 
چقدر به واقع خوب صحبت مىكنيد. به عبارت ديگر، مى خواهيد احساس اعتماد به 
نفس ضمن صحبت كردن داشته باشيد و مى خواهيد ماهرانه صحبت كنيد. اين فصل 
در مورد نحوه تغيير تصاوير متحرك درونىتان است به طورى كه آنها شما را براى 
احساسات قدرتمند و عملكرد ماهرانه ضمن صحبت كردن برنامهدار مىكنند. همانطور 
كه در مورد تصاوير متحرك ساخته شده در ذهنتان فكر مىكنيد، متوجه مىشويد كه 
دو انتخاب داريد: چه چيزى در تصاوير متحركتان است و آن تصاوير چگونه ساخته 
اين  كنيد،  فكر  انگليسى  زبان  با  آور  خجالت  خاطرات  مورد  در  مكررا  اگر  شدهاند. 
خاطرات مسير احساستان را تغيير خواهد داد. نحوه ساختاربندى آن خاطره نيز اهميت 
دارد. براى مثال، شايد زمانى را به خاطر بياوريد كه توسط معلمى در كالسى تصحيح 
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شديد، و اين خاطره حالت عصبى درباره زبان انگليسى ايجاد ميكند. اين خاطره تصوير 
متحركى در ذهنتان است. به لحاظ درونى، رويدادى كه رخ مىدهد را مىبينيد، صداى 
معلمى كه شما را تصحيح مى كند مى شنويد و شرمندگى را احساس مى كنيد (بينايى، 

شنوايى و احساس المسه معمول ترين و قوى ترين عناصر استفاده شده

در تصاوير متحرك درونى هستند.)

براى اكثر مردم، اگر آن تصاوير متحرك منفى را در ذهن شان بزرگتر كنند، احساسات 
بلندتر كنيد، احساسات بد  بد قوى تر خواهد شد. به همين ترتيب، اگر صداى معلم را 

احتماًال بدتر خواهد شد. و مى توانيد بر هيجانات يااحساسات شرمندگى

كنيد.  آنها را قوىتر  بدنتان حركت دهيد،و دوباره  آنها را سريعتر در  و  كنيد  تمركز 
اين  كيفيت  مىدهيد.  تغيير  را  قدرتش  ذهنتان،  در  تصاوير  اين  اجراى  نحوه  تغيير  با 
تصاوير تحت عنوان ”كيفيتهاى فرعى“ ناميده شده اند. آنها كيفيتهاى اختصاصى هر 
يك از حواس استفاده شده در تصاوير متحرك درونى تان هستند. هر كدام از حواس چند 
كيفيت فرعى دارند كه قابل كنترل و تغيير هستند. براى مثال، از لحاظ كيفيت بصرى مى 
توانيد رنگ تصاوير متحرك را تغيير دهيد يا رنگ را كامال حذف كنيد تا سياه و سفيد 
شود. مى توانيد اندازه تصاوير درون ذهن تان را تغيير دهيد و آنها را بزرگتر يا كوچكتر 
تا  فاصله  توانيد  كنيد، مى  ذهنتان تصور  اى درون  نمايش صحنه  با  فيلمى  اگر  كنيد. 

صحنه را تغيير دهيد، آن را نزديكتر بياوريد يا آن را دور كنيد. مى توانيد روشنايى و

وضوح فيلم را تغييردهيد. حركت فيلم هاى درونىتان را كنترل مى كنيد و مى توانيد آنها 
را سريع، نرمال يا حركت آهسته كنيد. مى توانيد ”زاويه دوربين“ فيلمتان را تغيير دهيد، 

كه نماى هر صحنه را تغيير مى دهد. فيلم هاى درونى داراى صداى همراه

با فيلم هستند، اين صداها نيز قابل كنترل و تغيير هستند. بلندى صداها را در فيلمتان 
كنترل مى كنيد. ريتم را كنترل مى كنيد.

اين  بر  كنيد. و عالوه  كمتر  يا  بلندتر  را  دهيد، صدا  تغيير  را  گام  و  آهنگ  توانيد  مى 
احساسات يا هيجانات فيزيكى فيلمهاىتان را كنترل مىكنيد. دما (سردتر، گرمتر)، فشار 
(بيشتر، كمتر) و مكان احساسات را كنترل مىكنيد. عالوه بر اين شدت احساسات را 
كنترل مى كنيد و آنها را در بدنتان سريعتر يا كندتر ارتعاش مى دهيد. اصوًال، شما 
فيلم ها را كنترل خواهيد  اين  آيا  اين است،  فيلم ذهن خودتان هستيد. سوال  كارگردان 
كرد و به صورت آگاهانه برآنها نظارت خواهيد كرد، يا به آنها اجازه مى دهيد تا شما 
را كنترل كنند؟ يك كارگردان خوب تصاوير، زواياى دوربين، صدا و غيره را در فيلم 
كنترل مى كند تا دقيقا افكار و احساساتى كه مى خواهد مخاطبان تجربه كنند را ايجاد 
توانيد  كند.بعنوان كارگردان ذهن خودتان،ميتوانيد همانگونه عمل كنيد.براى مثال مى 
خاطرات ثبت شده تان را تغيير دهيد. خاطرات درواقع فيلم هاى درونى هستند كه شما 

درباره تجربه اى كه در گذشته داشته

ايد،آنها را ايجاد كرده ايد. براى اكثر مردم، اين فيلم ها بدون انتخاب آگاهانه ايجاد شده 
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اند.

را  آنها  تا  كنيد  كارگردانى  را  ها  فيلم  اين  دوباره  توانيد  كه مى  است  اين  اخبار خوب 
ضعيفتر يا قوى تر كنيد، و تاثيرى كه بر زندگى تان دارند را تغيير دهيد. بياييد همين 
اآلن اين كاررا انجام دهيم. به خاطره اى بسيار شاد فكر كنيد. مى تواند هرچيزى باشد، 
هر خاطره اى كه باعث لبخندتان مى شود. چشمان را ببنديد، لبخند بزنيد و همين االن 
به آن خاطره فكر كنيد. همانطور كه به خاطر مى آوريد، به تصوير يا فيلم در ذهن تان 
توجه كنيد. چه چيزى مى بينيد؟ سپس توجه كنيد چه چيزى مى شنويد: آيا فيلم صدا دارد؟ 
و در مورد احساسات چطور: چه حسى در اين فيلم داريد؟ احساسات در بدن تان كجا 
هستند؟ آيا در بدنتان احساس ارتعاش ، يا احساس تنش يا آرامش، داريد؟ فقط به جزئيات 

اين فيلم درونى شاد توجه كنيد. حاال كارگردان اين خاطره

مى شويد. اگر تنها عكسى ثابت مى بينيد، با افزودن حركتى آن را به فيلمى تغيير دهيد. 
سپس تصوير را در ذهنتان بزرگتر كنيد،

چگونه  كنيد  توجه  مىكنيد،  بزرگترش  كه  همانطور  كنيد.  نزديكتر  خودتان  به  را  آن 
احساساتتان تغيير مىكنند. براى اكثر مردم،

بزرگتر كردن فيلم قدرت عواطف (منفى يا مثبت) را افزايش مى دهد. همراه با خاطره 
اى شاد، حتى مى توانيد با بزرگتر كردن فيلم آنرا شادتر كنيد. البته، مى توانيد صدا و 

احساسات را نيز تغيير دهيد. تالش كنيد صداها را كمى بلندتر كنيد، به خصوص

صداهاى خوشايند. وقتى به احساسات خوب توجه مى كنيد، مشخص كنيد كجاى بدنتان 
هستند و چگونه حركت مى كنند. احساسات فيزيكى هستند و معموًال به صورت ارتعاش 
يا انرژى در بدن نشان داده شده اند. اين ارتعاش شاد را سريعتر كنيد، و آن را در بدنتان 
بيشتر حركت دهيد. براى اكثر موارد، اين موضوع احساس شادى را نيز افزايش خواهد 

داد. تبريك، شما در همين

لحظه نخستين فيلم درونىتان را كارگردانى كرده ايد. شما ياد گرفتيد چگونه احساسات 
شادى را با تبديل شدن به كارگردانى بهتر،

افزايش دهيد. مى توانيد از همين مهارت با خاطرات، افكار و باورهاى منفى استفاده 
كنيد. بياييد امتحان كنيم.

از  بد  اى  تجربه  بياوريد. شايد  به خاطر  انگليسى را  به زبان  منفى مربوط  اى  تجربه 
مدرسه باشد، يا زمانى كه احساس اضطراب ، خستگى، بى حوصلگى يا تالش احمقانه 
براى انگليسى صحبت كردن داشته ايد، باشد. همانطور كه اين تجربه بد را به خاطر مى 
آوريد، دوباره به جزئيات فيلم درونى تان توجه كنيد. خاطره درون ذهنتان را ببينيد. 
توجه كنيد آيا اين فيلم صدا دارد و توجه كنيد كه چه احساسى در فيلم داريد. ابتدا، اين 
صحنه فيلم منفى را به خودتان نزديكتر كنيد، آن را بزرگتر كنيد. صداها را بلندتر كنيد 
و احساسات را سريعتر مرتعش كنيد. اكثر مردم احساس بدترى از انجام اين كار خواهند 
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دهيد.  انجام  را  كار  اين  حاال عكس  بنابراين  نيست.  خواهيد  مى  آنچه  كار  اين  داشت. 
صحنه فيلم را دورتر كنيد، فيلم را كوچكتر كنيد. سپس فيلم را در ذهنتان

تيرهتر و ديد آنرا سختتر كنيد. تصور كنيد اين صحنه فيلم دكمه اى دارد كه صدا را 
اين دكمه را بگيريد و صدا را كم كنيد، صدا را ضعيف تر كنيد. در  كنترل مى كند. 

حقيقت، صدا را كامال ببنديد. در نهايت، نفسى عميق

بكشيد و احساساتتان را فرو نشانيد. با انجام تمام اين كارها، متوجه خواهيد شد احساسات 
منفى خيلى ضعيفتر هستند يا كامال

از بين رفته اند. خاطرهاى ناشاد داشته ايد و آن را با جهت دهى آگاهانه ذهنتان بى 
ايد. اكثر مردم باوردارند كه خاطرات غيرقابل تغيير هستند، اما شما در  قدرت كرده 
حقيقت با كنترل خاطراتتان خالف آنرا ثابت كرده ايد. همين موضوع براى افكارتان نيز 
صادق است. شما يك انتخاب داريد. مى توانيد كارگردانى آگاه درباره ذهنتان باشيد يا 
مى توانيد به مغزتان اجازه دهيد خودسر باشد. اكثر مردم مورد دوم را انجام مى دهند و 
احساس ضعف مى كنند. آنها تحت كنترل افكار و خاطرات منفى و تجربيات بد هستند. 
اين موضوع الزامى نيست. مى توانيد اداره كردن مغزتان را انتخاب كنيد، آن را هدايت 
كنيد تا افكار، احساسات و اقدامات مطلوبتان را توليد كند. مىتوانيد منفيات را تضعيف 
كنيد يا قدرت خاطرات، افكار، باورها و اهداف مثبت را افزايش دهيد. مىتوانيد مغزتان 
را كنترل كنيد به جاى اينكه توسط آن كنترل شويد. اين فرايند نه تنها براى خاطرات، 
بلكه براى اهدافى كه ميخواهيد در آينده بدست آوريد به كار مىآيد. به هدفى بزرگ براى 
زبان انگليسى فكر كنيد، يكى از آن اهداف بزرگ و الهامبخش كه زندگىتان را تغيير 
خواهد داد. چشمانتان را همانطور كه به اين هدف فكر مى كنيد ببنديد. اكنون به صورت 
آگاهانه فيلمى براى آن هدف بسازيد. شما كارگردان هستيد! خودتان را تصور كنيد كه با 
قدرت با افراد ديگر انگليسى صحبت مى كنيد. موقعيتى را انتخاب كنيد كه الهامبخشتان 

است. همانطور كه به اين فيلم نگاه مى كنيد، به صورت ديگران در حالى كه

به شما گوش مى دهند توجه كنيد. مى ببينيد زمانى كه آنها انگليسىتان را درك مى كنند 
و از آن لذت مىبرند ،لبخند مى زنند!

صحنه اين فيلم را در ذهنتان نگه داريد و آن را نزديكتر كنيد، به طورى كه فيلم خيلى 
بزرگتر شود. سپس رنگها را زيباتر كنيد. تصوير را كمى روشنتر كنيد. همانطور كه 
به مشاهده اين فيلم بزرگ ادامه مى دهيد، به صداى فيلم توجه كنيد. گوش كنيد يكى از 
شنونده ها مى گويد: ”واى، انگليسيه شما عاليه! چطور ياد گرفتين اينقدر خوب صحبت 

كنين؟“ صدا را زياد كنيد به طورى كه

بتوانيد آنرا واضح و بلند بشنويد! به احساستان زمانى كه اين تعريف را مىشنويد توجه 
كنيد. غرور و شادمانى را در جايى از بدنتان حس ميكنيد. كجا است؟ هرجايى كه هست، 

آن ارتعاش شاد را سريعتر و قويتر

كنيد و سپس آن را پيرامون بدنتان بگردانيد. احساس فوقالعادهاى است! هم اكنون فيلم 
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قدرت زبان انگليسىتان را ساختهايد،

و شما ستاره فيلم هستيد. شما ماهر و بى پروا هستيد. شاد و حيرت آور هستيد. و به 
آسانى انگليسى صحبت مى كنيد! احساس فوق العاده اى است! با اين قدرت نظارت، 
شروع به برنامهريزى مغزتان براى باورهاى دقيق، عواطف وپيامدهايى كنيد كه مى 
خواهيد. بر اين فيلم قدرت هر روز تمركز كنيد، و هر بار كه فيلم را مى سازيد ، قويتر 

مى شود. هربار كه فيلم منفى در ذهنتان

ظاهر مى شود، از مهارت كارگردانىتان استفاده كنيد تا آن را كوچكتر وضعيفتر كنيد. 
روز به روز، با مهارت آگاهانه ذهنتان، كامال زندگىتان را تغيير مى دهيد. البته، اين 
موضوع نيازمند تمرين روزانه است. آن فيلمهاى قديمى در طى سال هاى زيادى ايجاد 
بنابراين نياز داريد به صورت آگاهانه هر روز فيلم هاى قدرتتان را ايجاد  اند،  شده 

كنيد. با انجام اين كار، مرحله به مرحله

خودتان را براى موفقيت در زبان انگليسى برنامه دار خواهيد كرد. يك روش ويژه قوى 
براى برنامه ريزى مجدد فيلم هاىتان،

استفاده از روشى تحت عنوان ”سوئيش31“ است. سوئيش روش كالسيك روانشناسى 
موفقيت و ان ال پى41 است. سوئيش روشى براى تغيير فورى و خودكار فيلم درونى 
منفى به فيلم قدرت است كه باعث مى شود احساس عالى داشته باشيد. براى مثال، اگر 
به صورت مكرر هنگام انگليسى صحبت كردن مضطرب مى شويد، مى توانيد ذهنتان 

را برنامه دار كنيد تا به صورت خودكار

هربار صحبت مى كنيد احساس قدرت و اعتماد بنفس داشته باشيد.

بايد اين تكنيك ”سوئيش“ را روزانه تمرين و تكرار كنيد، اما زمانى كه به صورت عميق 
برنامهدار شد، نيازى به فكر كردن درموردش نخواهيد داشت. هر وقت نياز به انگليسى 

صحبت كردن داشتيد، بدون زحمت احساس قدرت و اعتماد بنفس خواهيد

داشت.

در اينجا چند مرحله براى استفاده از تكنيك سوئيش ارائه شده است:

.1   احساس يا اقدامى كه مىخواهيد تغيير كند را شناسايى كنيد. شايد احساس اضطراب 
هنگام انگليسى صحبت كردن

باشد. ابتدا فيلمى از آن موقعيت منفى بسازيد. آنچه در اين فيلم منفى رخ داده را ببنييد، 
سپس يك فيلم قدرت ايجاد خواهيد كرد كه هدفتان، آنچه  بشنويد و حس كنيد. .2 

مىخواهيد بجاى منفيات حس كنيد و انجام دهيد را نشان

از  فيلمى  كنيد...  استفاده  قبلى  نمونه  در  قدرت  فيلم  از  توانيد  مى  مثال  براى  مىدهد. 
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خودتان هنگام صحبت قدرتمندانه و احساس

از ”سوئيش“ براى اتصال دو فيلم و ايجاد يك تغيير خودكار از فيلم  عالى داشتن. .3 
منفى به فيلم قدرت ، استفاده كنيد. اساسا، شما

به فيلم قدرت براى موقعيت فيلم منفى قديمى اتكا كرده ايد. اين روشى است كه در آن 
سوئيش را به صورت اختصاصى انجام

مى دهيد: چشمانتان را ببنديد و با ايجاد تصويرى بزرگ از موقعيت منفى كه مىخواهيد 
تغييرش دهيد شروع كنيد. به وضوح آن را ببينيد. سپس تصور كنيد مربع تيره كوچك در 

كنار آن تصوير وجود دارد. اين مربع كوچك فيلم قدرتتان است. بنابراين

فيلم منفى بزرگ بر روى پرده مقابل تان وجود دارد، و در كنار آن پرده مربعى كوچك 
كنيد مربع  و تصور  بگوييد ”وووش“!  است. سپس،  قدرت  فيلم  كه شامل  دارد  وجود 

كوچك منفجر مىشود و تبديل به پرده فيلمى غولپيكر مىشود. همانطور كه

فيلم  اكنون  مىشود.  جايگزينش  و  كند  مى  نابود  كامال  را  منفى  فيلم  مىشود،  منفجر 
قدرتتان را مقابل خودتان مىبينيد. بزرگ،

فيلم توجه كنيد و اجازه  به  روشن و رنگى است. موسيقى متن و احساس عالى دارد. 
دهيد آن احساسات شاد قويتر شوند. مطمئنشويد كلمه ”ووش!“ را قوى و بلند، با هيجان 
زياد مىگوييد! هيجان اوج را به ياد آوريد و از ژست بدنى قوى، نيز، استفاده كنيد تا 
بين كلمه،  تكيهگاه  ارتباط، و  ايجاد يك  افزايش دهيد. شما در حال  احساسات مثبت را 

ژست و فيلم قدرت، هستيد. در

تا بازنشانى شويد. سپس چشمانتان را  باز كنيد  ادامه، چشمهاىتان را براى لحظهاى 
فيلم  انفجار را سريعتر رخ دهيد.  بار،  تكرار كنيد. هر  فرايند سوئيش را  ببنديد و كل 
قدرت منفجر مىشود و آن تصوير قديمى را نابود مىكند. ”ووش“! را بلند فرياد بزنيد 
و هيجانات اوج فيلم قدرتتان را حتى قويتر كنيد. سپس چشمانتان را براى لحظهاى باز 

كنيد، بازنشانى كنيد، چشمانتان را ببنيد

و دوباره انجام دهيد. اين فرايند را دوباره و دوباره تكرار كنيد. هر روز، انجام اين كار 
را ده بار يا بيشتر تمرين كنيد.

يا بيشتر طول بكشد تايك عكس  اين كار را روزانه انجام دهيد. ممكن است سى روز 
فوقالعاده  نتيجهاى  متوجه  شد،  برنامهدار  كه  زمانى  شود.  برنامهدار  خودكار  العمل 
خواهيد شد. وقتى در موقعيت صحبت كردن به انگليسى هستيد، ممكن است لحظهاى 
مختصر اضطراب را تجربه كنيد. سپس ناگهان، احساس بهترى خواهيد داشت- قوىتر، 
راحتتر و مطمئنتر. اين حس به صورت خودكار و آسان رخ خواهد داد. و در نتيجه 

برنامهنويسى سوئيش است. اين كار را عادتى روزانه كنيد. مىتوانيد اين

فرايند سوئيش را هر صبح هنگامى كه بيدار مى شويد، انجام دهيد و تنها چند دقيقه طول 
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خواهد كشيد. در طول اين چند دقيقه، ذهن ناخودآگاهتان را براى موفقيت برنامهدار كنيد. 
فيلمهاى منفى قديمى را تغيير مىدهيد. باورها و احساسات قوىتر درباره انگليسى ايجاد 
مىكنيد. كنترل را در دست ميگيريد و كارگران ماهر ذهن خودتان مىشويد. اكنون تمام 

ابزارهايى كه نياز داريد تا

روانشناسى موفقيت قوى ايجاد كنيد را داريد. مىدانيد چگونه عواطف اوج را ايجاد 
كنيد و آنها را به زبان انگليسى متصل كنيد. اهميت باورها و نحوه تغيير آنها را توسط 
مدلسازى مىشناسيد. مىدانيد چگونه از حركت فيزيكى براى ايجاد عواطف و ارتقاء 
حافظه استفاده كنيد. قدرت انگيزشى اهداف بزرگ و نحوه يافتن داليل عميقتر براى 
يادگيرى زبان انگليسى را مىشناسيد. و مىدانيد چگونه به صورت خودآگاه ذهنتان را 

براى موفقيت با استفاده از فيلمهاى درونى، جهتدهى كنيد. در مسير سالست

_______________________________________________

13 the swish

14 NLP

زبان انگليسى، به دو مورد نياز داريد: سوخت قدرتمند و ماشين قدرتمند: روانشناسى 
قوى و روش عالى. اكنون مىدانيد چگونه بهترين سوختى كه نياز داريد را ايجاد كنيد. 
در بخش بعد، ياد خواهيد گرفت چه كارى با آن سوخت انجام دهيد- در جهت قدرتمندانه 
انگليسى صحبت كردن بايد روشهاى يادگيرى اختصاصى زبان انگليسى را استفاده كنيد. 

اكنون زمان يادگيرى موتور

انگليسى آسان است.
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فصل 8

 كودكان بهتر ياد مى گيرند-
 موتور انگليسى آسان

اكنون نخستين بخش سيستم انگليسى آسان را ياد گرفتهايد: سوخت يا روانشناسى. مى 
دانيد چگونه سوخت عاطفى با كيفيت براى قدرتمند كردن سفرتان در مسير منتهى به 

جاده زبان آورى انگليسى ،ايجاد كنيد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه بر موتورى

من  كه  است  چيزى  همان  اين  شويد.  متمركز  كرد،  خواهد  استفاده  سوخت  آن  از  كه 
دوست دارم آنرا فرارى يادگيرى زبان بنامم_ روش انگليسى آسان. همانطور كه قبال 
اشاره كردم، انگليسى آسان سيستمى است كه من آنرا در طى يك دوره چند ساله تدريس 
و تحقيق ، گسترش دادم. توسط آزمون وخطا، قادر شدم تا اين روش را براى تناسب 
با نيازهاى فراگيران در سراسر جهان بهبود و انطباق دهم. تا مادامى كه روانشناسى 

مناسب و سوخت عاطفى براى اين روش داشته باشيد، تضمين مىكنم به سرعت به

سالست در زبان انگليسى خواهيد رسيد.

براى اهداف مشخص ، روش انگليسى آسان را به هفت گام تقسيم كردهام. اين گامها را 
به صورت ”هفت قاعده“ ناميدهام.

در اين فصل، اين قواعد را معرفى خواهم كرد و به صورت مختصر كاربردشان را 
شرح مىدهم. عالوه بر اين شرح خواهم داد چگونه اين بخش سازماندهى خواهد شد، 
به طورى كه مىتوانيد حداكثر مزيت ممكن را از مطالعه زبان انگليسى هر دفعه كه 
مىنشينيد، ببريد. هركدام از هفت قاعده تكهاى از ”دانش عميق“ است كه كامال نتايج 
ادواردز دمينگ دانش  تغيير خواهند داد. پروفسور  انگليسى را  اكتسابى شما از زبان 
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عميق را به صورت ايده، استراتژى يا تمايز جديدى شرح داد كه قدرتمندانه كيفيت

نتايج را تغيير مىدهد. دانش عميق اغلب تغيير سادهاى است كه پيشرفت عظيمى ايجاد 
مىكند. هريك از هفت قاعده ساده است، اما وقتى استفاده شود هركدام پيشرفت هاى بزرگى 
در انگليسى صحبت كردنتان ايجاد خواهند كرد. هفت قاعده با روان شناسى قوى باهم بايد 
استفاده شوند،و سفرتان را در مسير منتهى به زبان آورى تسريع خواهند كرد. بايد به شما 
هشدار دهم كه اين روش كامال متفاوت از برنامهدرسى پنهانى است كه در گذشته استفاده 

كردهايد. به خاطر بياوريد، انگليسى آسان وابسته به روشهاى

سنتى نيست. بلكه، براى دنبال كردن نظم طبيعى يادگيرى زبان مشاهده شده از سوى 
كودكان طراحى شده است.

نوزادان بهتر مى دانند
در حقيقت، نوزادان و كودكان بهترين فراگيران زبان انگليسى در جهان هستند! آنها به 

آسانى ياد مىگيرند همانند گوينده

بومى، با دستور زبان ، واژگان ، سالست و تلفظ عالى، صحبت كنند. به جاى مطالعه 
متون درسى، شايد بايد نگاهى به نوزادان و نحوه يادگيرى زبان انگليسى آنها، بيندازيم. 
وقتى نوزاد در ابتدا شروع به يادگيرى زبان انگليسى، يا هر زبان ديگر، مىكند اكثر 
بدون هر نوع  يا كودك  نوزاد  فقط گوش مى دهد. در حقيقت، براى ماههاى متمادى، 
گفتار واقعى فقط گوش مىدهد. اين دوره شنيدارى تحت عنوان ”دوره سكوت“ توسط 

زبانشناسان نامگذارى شده است. در طول دوره سكوت، نوزاد ياد مىگيرد تا زبان

را درك كند. البته، وقتى نوزاد به صورت ساكت در حال فراگيرى است والدين نگران 
نمىشوند.

عصبانى  آنها  نكند  صحبت  نوزاد  اگر  نمىدهند.  آموزش  زبان  دستور  نوزاد  به  آنها 
نمىشوند. والدين چكار مىكنند؟ آنها صرفا با نوزاد با استفاده از زبان انگليسى بسيار 
ساده صحبت مىكنند. آنها از فعاليتها ضمن صحبت كردن استفاده مىكنند. براى مثال، 
آنها هر روز بارها و بارها به مامان اشاره مىكنند و مىگويند ”ماما، ماما.“ در نهايت 
نوزاد مى فهمد كه ”ماما“ كلمهاى براى مادرش است و تازه شروع به صحبت مى كند،تا 
آنكه باالخره روزى بگويد «ماما.» چه اتفاقى مىافتد؟ آيا والدين تلفظ نوزاد را تصحيح 
مىكنند؟ آيا تالش مىكنند به نوزاد دستورزبان تدريس كنند؟ البته كه نه. بلكه، همه از 
خوشحالى ديوانه مىشوند چرا كه نوزاد يك كلمه صحيح مىگويد (معموًال با تلفظ بد.) 

همه لبخند مىزنند و مىخندند. انگليسى صحبت كردن دوره اى بسيار

شاد براى نوزاد است!

در طول چند سال بعد، كودك به تمركز بر روى شنيدار ادامه خواهد داد. گفتارش به 
تدريج بهتر خواهد شد. كودك از كلمات بيشترى استفاده خواهد كرد. دستورزبانش بهبود 
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بهبود  نوزاد  تلفظ  كند!  نمى  قواعد دستورزبانى را مطالعه  يافت، گرچه هرگز  خواهد 
خواهد يافت. و با اين حال، سالهاى زيادى، مهارت شنيدارش بهتر از گفتارش خواهد 
شد. كودك بيشتر از آنچه مىتواند بگويد درك مىكند. اين روش طبيعى براى فراگيرى 
كه  است  از روشى  متفاوت  بسيار  ببينيد،  مىتوانيد  كه  همانطور  است.  انگليسى  زبان 
شما در مدرسه ياد گرفته ايد. در مدرسه از ابتدا شما بر روى خواندن كتابهاى درسى 

متمركز شده ايد. شايد

به خيلى زود صحبت كردن مجبور شده بوديد. شما بر روى  ايد،  نبوده  آماده  اينكه  با 
مطالعه قواعد دستورزبان متمركز مىشويد.

وقتى اشتباه مىكنيد، معلم شما را تصحيح مىكند. برخالف نوزاد، شما به سرعت بهبود 
نمىيابيد.

شما دستورزبانتان را به صورت طبيعى و بدون زحمت ارتقا ندادهايد. تلفظتان هرگز 
نظر مىرسيده  به  آهسته  گفتارتان هميشه خيلى  و  است.  آمده  نمى  نظر  به  بهتر  خيلى 
است. براى شما، احتماًال زبان انگليسى تجربهاى لذتبخش نبوده است. زبان انگليسى 
تجربهاى طبيعى و لذتبخش كه عاشقش باشيد نبوده است. مشخصا مشكلى در روش 
سنتى تدريس زبان انگليسى در مدرسه وجود دارد. مشخصا نياز به روشى بهتر داريم، 
روشى كه به صورت دقيق از روش طبيعى پيروى كند كه در آن انسانها براى يادگيرى 
زبان طراحى شدهاند. حقيقت اين است، مغزتان يك ماشين يادگيرى زبان فوقالعاده است. 

وقتى روانشناسى قوى

و روشى اثربخش داريد، به سرعت زبان انگليسى را ياد مىگيرد. حتى بهتر از اين، 
وقتى از رويكردى طبيعى پيروى مىكنيد، از فرايند يادگيرى لذت مىبريد چرا كه ديگر 

در برابر طبيعت و مغزتان مبارزه نمىكنيد. شما روانشناسى انگليسى آسان را

ياد گرفتهايد. اكنون زمان يادگيرى موتور روش انگليسى آسان است. هركدام از هفت 
قاعده بخشى مهم از اين روش است. هر قاعده روشى جديد براى ”بازى انگليسى“ است. 
همانطور كه ياد مىگيريد و از هفت قاعده استفاده مىكنيد، مطمئن شويد رويكرد تفريحى 
را حفظ مىكنيد. انعطافپذير باشيد. شاد باشيد. از اين فرايند جديد يادگيرى لذت ببريد. 
هفت قاعده ارتباط متقابل دارند و به صورت همكارى كننده كار مىكنند. ”هم نيروزادى 
” يعنى قواعد زمانى قوىتر هستند كه با هم استفاده شوند تا اينكه مجزا باشند. هر قاعده 
قواعد ديگر را قويتر مى كند. رويهمرفته آنها روشى قوى براى رسيدن به سالست و 

مهارت در

زبان انگليسى فراهم مىكنند.

نحوه استفاده از اين بخش
هدف از اين بخش كمك به شما در يادگيرى صحبت به انگليسى با اعتماد به نفس و روان 
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است. اكنون كه روانشناسى انگليسى آسان را توضيح دادهام، هدفم ايجاد مطالبى در اين 
صفحات است كه تا حدامكان عملى و مفيد باشند. در چند فصل

بعد، هركدام از هفت قاعده انگليسى آسان را به تفصيل شرح خواهم داد. همچنين نكات 
انگيزشى بيشتر را خواهم گنجاند، نمونههاى تدريس و تمرينهاى الگويى را براى كمك 
به شما در جاده منتهى به زبان آورى ارائه خواهم كرد. همانطور كه هر قاعده را ياد 
مىگيريد، بخش ديگرى از روش انگليسى آسان را به دست خواهيد آورد. رويهمرفته 
آنها سيستم يادگيرى كاملى را تشكيل مىدهند. در پايان اين بخش آموزش خواهم داد كه 

چگونه اين قواعد را كنار هم بگذاريد تا برنامه يادگيرى مجزاى

روزانهتان ايجاد شود. دقيقا ياد خواهيد گرفت، هر روز، چه كار انجام دهيد تا به مهارت 
در گفتار زبان انگليسى برسيد.

از راندن لذت ببريد.
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فصل 9

قاعده نخست- عبارات را ياد بگيرد نه واژگان

اگر تاكنون در كالس انگليسى حضور داشته ايد، شانس اين را داشتهايد كه تجربه هاى 
زيادى از به خاطر سپارى فهرست واژگان ،داشته باشيد. همراه با انگليسى آسان شما 
قرار نيست اين كار را ديگر انجام دهيد. چرا؟ چون فهرستهاى واژگان باعث اتالف 
وقت هستند. بله، درست شنيديد. تالش براى بخاطر سپردن دستهاى از كلمات مجزاى 
تصادفى، روشى موثر براى يادگيرى نيست. در عوض، قرار است از نخستين قاعده 
از  من  منظور  كلمات.  نه  بگيريد  ياد  را  عبارتها  و  كنيد  استفاده  آسان  انگليسى  روش 
”عبارات“ چيست؟ عبارات گروههايى از كلمات هستند كه مرتبط هستند و بر روى يك 
ايده متمركزند. روش ديگر براى شرح عبارات به صورت ”قسمت هاى طبيعى زبان“ 
است. در هر زبانى، كلماتى اختصاصى به صورت طبيعى همراه با هم به روشى خاص 
يك جزيره هستم.51»  انگليسى مىگوييم « من روى  در  مثال،  براى  ظاهر مىشوند. 
يك  ندارد.  وجود  منطقى  دليل  هيچ  چرا؟   . هستم61»  جزيره  يك  در  من   » نمىگوييم 
عبارت كامال رايج و قابل قبول است در حاليكه عبارت ديگر اينطور نيست. اينجا مثال 
ديگرى وجود دارد. بياييد بگوييم واژه تنفر يكى از كلمات جديدى است كه مىخواهيد ياد 
بگيريد. در يك كالس سنتى، شما كلمه تنفر را مىنويسيد و سپس آن را در فرهنگ لغت 
مىيابيد تا معنىاش را پيدا كنيد. مىبينيد كه اين كلمه يعنى داشتن بيزارى قوى و شديد 
از چيزى؛ انزجار يا نفرت. سپس آن را به خاطر مىسپاريد- تنفر,تنفر,تنفر,تنفر,تنفر. 
اين روشى قديمى است- يك جور روش كتاب درسى است ، درست است؟ در مدرسه، 

احتماًال از اين استراتژى براى بخاطرسپارى تعداد زيادى از كلمات

مجزا استفاده كردهايد. آن فهرستهاى بزرگ واژگان را داشته ايد ، و تالش كردهايد تا 
همه آنها را براى آزمون به خاطر بسپاريد. براى فعلها، نيز تالش كردهايد تا نمودارهاى 
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صرفى را حفظ كنيد. حتى بدتر اينست كه، احتماًال اين كلمات را با حفظ كردن

ترجمهها به زبان خودتان ياد گرفتهايد.

به اين خاطر، اغلب هنگام انگليسى صحبت كردن در ذهنتان به ترجمه مىپردازيد. 
نخست به كلمه به زبان خودتان فكر مىكنيد، سپس تالش مىكنيد تا ترجمه اش را به 
انگليسى به خاطر آوريد. اين مرحله اضافى هم مهارت گفتارى و هم مهارت شنيدارتان 
را كند مىكند. به من اعتماد كنيد. اگر عبارت - گروهى از كلمات- را ياد بگيريد خيلى 
بهتر است. آسان است. به كسى كه انگليسى واقعى صحبت مىكند گوش مىكنيد، و وقتى 

كلمهاى جديد مىشنويد، آن را مىنويسيد. يا وقتى داستانى را

_______________________________________________

15 I am on an island

16 I am at an island

مىخوانيد و كلمهاى جديد را مىبينيد، آن را مىنويسيد. شما فقط نمى خواهيد آن يك كلمه 
را بنويسيد. شما مى خواهيد كل عبارت يا جمله اى كه در آن است را بنويسيد. به عبارت 

ديگر، زبان را به صورت تكه اى ياد مى گيريد. بنابراين، به جاى صرفا

نوشتن كلمه تنفر، خواهيد نوشت جان از بستنى متنفر است. كل عبارت و معنىاش را 
خواهيد نوشت.

جستجوى كلمات در فرهنگ لغت زبان انگليسى، كه اكثر دانشآموزان دارند، آسان است. 
عبارتها مىتوانند بيشتر از يك چالش ايجاد كنند ، چرا كه آنها هميشه به صورت كلمه به كلمه 

قابل ترجمه نيستند. به اين دليل است كه به همه ى دانش آموزانم توصيه مىكنم فرهنگلغت 
اصطالحى خوب، يا فرهنگ لغت اصطالحات انگليسى تهيه كنند. اصطالحات عبارتهاى 

رايج يا ضربالمثلهاى يك زبان هستند. اگر تنها به صورت آنالين ”فرهنگ لغت اصطالحات 
انگليسى“ را جستجو كنيد، منتخب آماده

اى از اين كتب راپيدا خواهيد كرد و ميتوانيد از بينشان انتخاب كنيد.

چرا اين كار را مىكنيم؟ قدرت عبارتها چيست؟ خوب، به يك دليل، عبارتها اطالعات 
زيادى به شما مىدهند. آنها

نسبت به آنچه از يك كلمه منفرد اطالعات مىگيريد به مراتب اطالعات بيشترى خواهند 
داد. در نتيجه، عبارتها را به آسانى به خاطر مى آوريد، چرا كه آنها معنى عميقترى 
دارند. آنهادر ذهنتان با يك نوع تصوير يا داستان به شما ارائه مى شوند، به خصوص 



صحبت به زبان انگلیسی را مانند یک شخص بومی انگلیسی بیاموزید

61

وقتى كه آنها را از چيزى مىگيريد كه داريد به آن گوش مىدهيد يا آن را مىخوانيد. 
وقتى مى شنويد، جان از بستنى متنفر است ، كل آن داستان كوچك را به ياد مى آوريد. به 
ياد مى آوريد جان كيست. به خاطر مىآوريد او بستنى داشت و سپس به ياد مىآوريد كه 
از آن متنفر بود. جان آن را دوست نداشت، درست است؟ بنابراين شما تمام اين تكه هاى 
اطالعات اضافى را خواهيد داشت. اين اطالعات اضافى كلمه را در متن قرار مىدهد. 

اين كار به شما كمك مىكند معنى عبارت و همچنين معنى

آن كلمه را به ياد بياوريد!ً ممكن است خيلى شبيه نباشد، اما در حقيقت پيشرفت بزرگى 
براى حافظه است. با يادگيرى عبارات، كلمات بيشترى ياد خواهيد گرفت، آن را سريعتر 
ياد خواهيد گرفت و مدت بيشترى آن را بخاطر مى آوريد. مزيت ديگرى نيز وجود دارد. 
دستورزبان  بلكه  نمىگيريد،  ياد  را  منفرد  كلمهى  تنها  مىگيريد،  ياد  را  عبارتها  وقتى 
با كلمات ديگر  به شكل صحيح  آن كلمه را  ياد مىگيريد.ياد مى گيريد كه چطور  نيز 
بكار ببريد. شما نيازى نداريد به دستورزبان فكر كنيد. نيازى نيست قواعد را بدانيد يا 
نگران ترتيب كلمه يا زمان فعل باشيد. اين كار خودكار است. شما از كلمه به صورت 
صحيح در عبارت استفاده خواهيد كرد چرا كه به اين ترتيب آن را به ياد خواهيد آورد. 
شهودى  صورت  به  دستورزبان  يادگيرى  براى  روش  اين  آسان،  انگليسى  سيستم  در 
شما  به  عبارات  كنيد.  فكر  دستورزبان  قواعد  درباره  اينكه  بدون  است،  ناخودآگاه  و 

دستورزبان انگليسى طبيعى گفتارى

را ياد مىدهند. يا يادگيرى عبارات، به صورت خودكار دستورزبان و كلمات را همزمان 
ياد خواهيد گرفت. يك تير با دو نشان!

يادگيرى روش طبيعى
اين دقيقا همان روشى است كه گويندگان بومى دستور زبان انگليسى را ياد مىگيرند. 
به همين ترتيب است كه شما زبانتان را ياد گرفتهايد. وقتى بچه هستيم، عبارتها را ياد 
مىگيريم. گروههاى كلمات را ياد مىگيريم. آنرا بده به من.از عرض خيابان رد شدن. 
او به زمين افتاد. (توجه كنيد: در برخى موارد، عبارتهاى مورد ترجيح من جمالت كامل 
اند، چرا كه آنها حاوى يك فاعل و يك فعل هستند همانند مثال قبلى: او به زمين افتاد. 
در موارد ديگر، عبارت مىتواند صرفا چند كلمه در يك جمله باشد. در اين كتاب، از 
كلمه عبارت براى شرح هر نوع گروه كلمه طبيعى استفاده مىكنم.) نكته در اينجا است: 
ما گروههايى از كلمات، و نه فقط يك كلمه، را ياد مىگيريم. كلمه به كلمه آهسته است 
و به دستورزبان كمك نمىكند. اما وقتى عبارتى كلى را ياد مىگيريد، اطالعات بيشتر 
به دست مىآوريد. شايد اين را ندانيد، اما اينگونه است. بگذاريد به مثالمان برگرديم: 
جان از بستنى متنفراست.71 به خاطر آوريد، نخستين كلمهمان واژه تنفر بود. اما اكنون 

مىبينيد يك حرف ”اس81“ در انتهاى كلمه وجود

دارد، به اين صورت- «متنفر است91»، درست است؟ جان متنفر است .
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اما  تان مىدانيد كه فاعل و فعل را موافق كردهايد،  با توجه به مطالعه دستور زبانى 
نيازى نداريد به آن فكر كنيد. شما دستور زبان را تنها از اين كلمه در عبارت ياد مى 
گيريد، منظور همان حرف ”اس“ در پايان «متنفر است» . و در آينده، هر وقت بگوييد

جان از بستنى متنفر است يا او از بستنى متنفر است ، به صورت خودكار ”اس“ را 
خواهيد افزود چرا كه اينگونه ياد گرفتهايد.

_______________________________________________

17 John hates ice cream

18 ”s“

19 John hates

مجبور به صرف وقت در تالش براى يادآورى صرف فعل ”تنفر داشتن“ نيستيد چرا كه 
آن را به صورت صحيح از عبارت ياد گرفتهايد و اكنون برايتان خودكار شده است. البته، 
شما در واقع مجبور به تفكر در مورد تمام اين موضوعات به صورت آگاهانه نيستيد. تنها با 
يادگيرى عبارت، به صورت خودكار صرف فعل صحيح را ياد خواهيد گرفت. شما مرحله 
ديگر برچسبزنى و تحليل اصطالحات گرامرى را حذف مىكنيد. به اين دليل است كه 
يادگيرى عبارات منجر به گفتار سريعتر و درك سريعتر مىشود. از سوى ديگر، اگر تمام 
اينها را از كتاب درسى بياموزيد، اغلب تنها ريشه كلمه ”متنفر بودن“ را ياد خواهيد گرفت، 
و بر روى اين شكل متمركز خواهيد شد: تنفر, تنفر, تنفر. بنابراين آن را مطالعه مىكنيد و 
به خاطر مىسپاريد. اينجا زمانى است كه شروع به اشتباه مىكنيد، چرا كه آن را اكثر به 

اين روش حفظ كردهايد، بدون كلمات ديگر. در ادامه، تالش مىكنيد تا تمام

صرفهاى فعلى را به خاطر بسپاريد.

اما از آنجايى كه اين را با كلمات ديگر ياد نگرفتهايد، گاهى اوقات ممكن است بگوييد 
” او از بستنى متنفر.02“ شما ”اس“ را فراموش خواهيد كرد چرا كه هرگز آن را به 
هيچ زمانى  واقعى  مكالمه  در  و  نگرفتهايد.  ياد  يا عبارت،  در جمله،  صورت صحيح 
براى تفكر درباره صرف فعل وجود ندارد. يادگيرى عبارات به تلفظتان نيز كمك خواهد 
كرد. يكى از بزگترين مسائلى كه در فراگيران زبان انگليسى ديدم اين است كه آنها با 
ريتم و آهنگ عجيب صحبت مىكنند. ريتم و آهنگ ”موسيقى“ زبان انگليسى هستند. در 
حالى كه بسيارى از دانشآموزان نگران تلفظ صداهاى مجزا مثل و،ب،ر، و ل هستند، 

بزرگترين مشكلشان ريتم

نامعمول است.

به صورت  بومى  است. سخنگويان  ايجاد شده  الگوى طبيعى مكثها  با  انگليسى  ريتم 
طبيعى بين عبارت ها مكث مىكنند.
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آنها زبان را با عبارت صحبت مى كنند، با قسمت هاى كوتاه از زبان انگليسى. از آنجايى 
كه آنها انگليسى را اكثر با عبارت ياد گرفته اند، درك تلفظشان واضح و آسان است. از 

سوى ديگر، بسيارى از دانشآموزان انگليسى را با حفظ كردن كلمات منفرد ياد

مى گيرند، و وقتى صحبت مى كنند، كلمه به كلمه صحبت مى كنند، يكى يكى. در نتيجه، 
آنها اكثر مكث هاى عجيب مى كنند.

آنها گروه بندى غير طبيعى براى كلمات ايجاد مى كنند.

اين موضوع ريتم غيرمعمول و بسيار عجيب ايجاد مى كند كه بسيارى از گويندگان بومى 
را براى فهمش به مشكل مى اندازد. اين موضوع براى سخنگو و شنونده بسيار اذيت 
كننده است. بنابراين يكى از آسانترين روش ها براى بهبود گفتار ،يادگيرى عبارت ها و 
صحبت كردن با عبارت ها به جاى كلمه به كلمه است. اين تغيير ساده گفتار انگليسىتان 
را خيلى مشخصتر خواهد كرد و دركش آسانتر خواهد شد. گفتارتان طبيعىتر بنظر 

خواهد رسيد. كلمات آسانتر جارى خواهند شد. شما هم تلفظ و تسلط خود

را بهبود خواهيد بخشيد. حتى دستورزبان را ياد خواهيد گرفت.

عبارت ها را كجا بيابيم
خوب دانشآموز از كجا اين عبارت ها را بيابد؟ چگونه ميدانيد كدام عبارت ها را ياد 
نوع محتواى  بيابيد. هر  آنها را هر جايى  توانيد  اين است كه مى  بگيريد؟ خبر خوب 
انگليسى طبيعى ماالمال از عبارت است. در فصل آينده، به شما به صورت اختصاصى 
خواهم گفت كه در كجا عبارت هاى انگليسى مفيد بيابيد. اما در حال حاضر، بر روى 
عبارت ها از هر آنچه كه به زبان انگليسى گوش مى كنيد يا مى خوانيد،متمركز شويد. 
براى انجام اين كار، بايد شروع كنيد يك دفترچه يادداشت ”عبارتى“ داشته باشيد. هر بار 
كه عبارت يا كلمه جديد را مى بينيد يا مى شنويد، اين عبارت را در دفترچهتان بنويسيد. 
وقتى كلمات انگليسى جديد دريك درس، در آنچه گوش مى دهيد، در يك كتاب، يا در 
يك مقاله مى يابيد، عبارت را بنويسد. نه فقط يك كلمه، كل عبارت را بنويسيد، و سپس 
اين عبارت را بارها هر روز مرور كنيد. با انجام اين كار، دفترچه اى پر از عبارت و 

جمالتى خواهيد

داشت كه قابل استفاده هستند، نه فقط كلمات مجزا. خودتان را برنامهريزى ميكنيد تا با 
عبارت صحبت كنيد نه كلمه به كلمه.

براى مثال اگر فيلمى درباره سرقت از بانك مى بينيد، ممكن است بشنويد شخصيتى مى 
گويد «اونا دارن فرار مى كنن“!

_______________________________________________

20 he hate ice cream
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مى دانيد فعل گت12 به معنى ”گرفتن يا بدست آوردن“ چيزى است، و شما كامال مطمئن 
هستيد ”اووى22“ به معنى ”دور

شدن“ اشاره دارد- مثل خيلى دور. اما گيج كننده است. بنابراين مى نويسيد، ”آنها در 
حال فرار هستند.“! سپس وقتى آن را در فرهنگ لغت اصطالحى مى يابيد، متوجه مى 
گاهى  كه  ببريد  پى  است  است. ممكن  معانى ”فرار كردن“ گريختن  از  يكى  كه  شويد 
اوقات وقتى مردم قرار است به تعطيالت بروند، از همين واژه استفاده مى كنند. حتى 
اگر قبال كلمات گت و اووى را در فهرست كلمات حفظ كرده باشيد، ممكن است هنوز 
نتوانيد درك كنيد آن شخصيت در فيلم چه مى گويد. اما از آنجايى كه شما اين عبارت 
را مى نويسيد، اكنون يك عبارت جديد قابل استفاده در بسيارى از موقعيت هاى متفاوت 
را ياد گرفته ايد. در اينجا مثال ديگرى وجود دارد. فرض كنيد شخصى حيوان خانگى 
قبلى اش را با اين بيان شرح مى دهد «اون يك سگ بد بود.» عبارتى كامال ساده است، 
اما آن را در دفترچهتان مىنويسيد. هر بار كه مرور مى كنيد، عبارت كامل را مطالعه 
مى كنيد. با انجام اين كار، بدون هزينه دستورزبان فرا ميگيريد _ مى دانيد كه «او بود» 

موضوعى است كه در گذشته درست بوده، نه «او هست» ، كه

مىتواند به معنى اين باشد كه سگ هنوز در اطراف بوده است. همچنين چند نكته رايگان 
درباره كاربرد كلمه به دست مىآوريد. براى مثال، معموًال نمى گوييم او يك سگ وحشتناك 

بود، هرچند معنى صحيح باشد. در انگليسى گفتارى معمول، معموًال از اين

كلمه براى توصيف سگ استفاده نمى كنيم. اين چيزى نيست كه از مطالعه معنى واژه 
وحشتناك بتوانيد فرا بگيريد.

مقاله  در  را  اين  اگر  است.  آمده  كجا  از  كه  نويسيد  نويسيد، مى  را مى  عبارتى  وقتى 
روزنامه اى درباره اقتصاد ديديد، آن را

كنار بگذاريد چرا كه قرار است حافظه تان را نشانه بگيرد. در مورد نحوه استفاده از 
كلمه يادآورى خواهد كرد و اينكه در چه متنى مىآيد. شما شروع به يادگيرى زمانى مى 
كنيد كه عبارت هاى خاص و كلمات ويژه استفاده شدهاند وحتى زمانى كه استفاده نشده 
اند. به اين ترتيب، شما شروع به كسب احساسى درباره اين كه چه چيز صحيح است و 

چطور جمالت را با هم استفاده

كنيم، خواهيد كرد.

بهبود تلفظتان
يادگيرى عبارات  است.  انگليسى  فراگيران زبان  از  بسيارى  براى  نگرانى عمده  تلفظ 
بهبود حتى  براى  توانيد  دارد كه مى  ديگرى وجود  تمرين  اما  بود،  كننده خواهد  كمك 
بيشتر استفاده كنيد. يكى از بزرگترين چالش هاى تلفظ مسئله داشتن احساس عجيب در 
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هنگام تالش براى استفاده از لهجه بومى است. براى مثال، بسيارى از فراگيران احساس 
غيرطبيعى هنگامى دارند كه تالش مى كنند از لهجه آمريكايى استفاده كنند. آنها احساس 
مى كنند نرمال نيستند، يا مثل صداى خودشان طبيعى نشده اند. صداىشان به نظر عجيب 
است. اين موضوع طبيعى است چرا كه صحبت كردن به زبانى ديگر معموًال شما را 
انگليسى  تلفظ  توانيد  مى  چطور  بنابراين  كنيد.  ايجاد  متفاوت  كند صداهاى  مى  وادار 
است.  ها  فيلم  با  كوچك  بازى  اجراى  من  پيشنهادى  استراتژى  كنيد؟  ايجاد  تر  طبيعى 
در اين بازى تالش مى كنيد تا بازيگر گوينده انگليسى مطلوبتان باشيد. اين موضوع 
يكجور تنوع تكنيك فيلم است، كه با تفصيل بيشتر در فصل بعد توضيح خواهم داد. وقتى 

صحبت مى كنيد، وانمود كنيد شما آن هنرپيشه هستيد. به جاى نگرانى

انگليسىتان، بر روى گفتار به شكلى دقيق همانند هنرپيشه تمركز كنيد. در  در مورد 
تلفظ هنرپيشه،  اين موضوع به عنوان بازى و حتى اغراق در  به  حقيقت، فكر كردن 
حركات و عبارت چهره اهميت دارد. گاهى اوقات در كالس هاى خودم، از هنرپيشه 
مشهور جان وين تقليد مى كنم كه نقش قهرمان را در بسيارى از فيلم هاى وسترن قديمى 
راه  هايم  بر كالس  و  دور  ميشد.  ديده  معمولى  آمريكايى  يك  به صورت  و  كرد  بازى 
مى روم انگار كه چكمه هاى گاوچران را مى پوشم و آماده مى شوم تا بروم دنبال رد 
آدمهاى بد. شايد شما احساس راحت ترى در ايفاى نقش تام كروز، جوليا رابرتز يا ديگر 
ستارگان سينما داشته باشيد... ايده و هدف اصلى از اين بازى، اغراق در تلفظ شان و 

اجبار خودتان به صحبت كردن درست همانند آنها است. شاد باشيد و متعجب

خواهيد شد كه چقدر اين كار به تلفظ تان كمك خواهد كرد.

اولين قاعده روش انگليسى آسان بسيار ساده است. با اين حال اين تغيير بسيار كوچك 
از  خاطرهتان  و  تلفظتان  دستورزبانتان،  بر  شما  توسط  كلمات  يادگيرى  روش  براى 
كلمات جديد تاثيرگذار است. قاعده يك، بخشى از دانش عميق است كه بصورت همكارى 
كننده همراه با قواعد ديگر به كار مى آيد. در فصل بعد، تعجببرانگيزترين قاعده سيستم 
انگليسى آسان را ياد خواهيد گرفت. قاعده دو شما را از روش ترجمه دستورزبان كه در 

مدرسه استفاده ميشود ،رها مى كند و بسيارى از خستگىها و دردهاى

يادگيرى انگليسى را برطرف مى كند.

_______________________________________________

21 teg

22 away
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فصل 10

قاعده دوم: مطالعه دستور زبان 
گفتارانگليسى تان را نابود مى كند

قاعده دوم اين روش تكان دهنده ترين قاعده براى اكثر فراگيران است. بعد از سالها مطالعه 
انگليسى در مدارس، اكثر مردم باور دارند كه مطالعه دستور زبان كليد مكالمه انگليسى است. 
در حقيقت، بسيارى از فراگيران صرفا نمى توانند يادگيرى انگليسى را بدون مطالعه قواعد 
دستور زبان تصور كنند. آنها باورهاى قوى دارند كه با برنامه درسى پنهان عميقا برنامه دار 

شده است. به

اين دليل است كه قاعده دوم اينچنين تغيير بزرگى است. قاعده دوم روش انگليسى آسان اين 
است: دستورزبان را مطالعه نكنيد! من مى دانم كه پذيرش اين موضوع براى شما شايد چندان 
كار آسانى نباشد. بياييد با آن روبرو شويم: تا مادامى كه زبان انگليسى مى خوانيد، به شما گفته 
ميشود كه بايد قواعد دستورزبان را ياد بگيريد- در مقطع دوره راهنمايى، دبيرستان، دانشگاه 
دستورزبان  دستورزبان،  دستورزبان،  دستورزبان،  جهان،  در  هرجايى  زبان،  مدارس  در 

است. بنابراين نخستين سوالم اين است: چگونه اين

استراتژى براى شما به كار آمده است؟ آيا موفق بود؟ اگر اين كتاب را مى خوانيد، احتماًال سال 
ها است كه انگليسى مى خوانيد

و بشدت بر روى قواعد دستورزبان متمركز شدهايد.

اما آيا مى توانيد انگليسى را به آسانى، سريع و به صورت خودكار و صحيح همين االن صحبت 
كنيد؟ آيا تمام اين مطالعات دستورزبان نتيجهاى كه مى خواستيد را ايجاد كرد؟ اگر پاسخ خير 
است، شما معمولى هستيد. چرا كه عليرغم آنچه در مدرسه ياد گرفته ايد، حقيقت اين است كه 
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مطالعه دستورزبان به واقع به گفتار انگليسىتان آسيب مى زند. مسئله مطالعه دستورزبان اين 
است كه به جاى انگليسى صحبت كردن شما بر روى تحليلش متمركز شده ايد. شما شبيه به 
بازيكن فوتبال ميشويد كه فيزيك را به منظور پيشرفتش مطالعه مى كند. شما اطالعات زيادى 

ياد مى گيريد اما مهارتتان هرگز بنظر نمى آيد كه خيلى بهتر شود. به

عبارت ديگر، به جاى انجام دادن و عمل كردن، درباره انگليسى فكر مى كنيد. درباره زمان 
گذشته، زمان حال، آينده، حال كامل، گذشته كامل فكر مى كنيد. اكنون براى نوشتار انگليسى، 
خيلى بد نيست. وقتى انگليسى مى نويسيد، زمان داريد. مى توانيد درباره مسائل به آهستگى فكر 
كنيد و از وقتتان استفاده كنيد. مى توانيد اشتباهات تان را پاك كنيد. كمتر به مشكل مى خوريد. 
نيازى به سريع نوشتن نداريد. اما وقتى موقع صحبت كردن باشد، زمانى وجود ندارد. هنگام 

صحبت با مردم زمان براى فكر كردن به قواعد

براى زمان حال كامل در انگليسى نداريد.

اگر شخصى از شما سوال بپرسد، بايد فوراً به آن جواب دهيد. زمانى براى فكر كردن به 
افعال  مالكيت،  فعل، صفات  هاى  زمان  به  كردن  فكر  براى  زمانى  نداريد.  اضافه  حروف 
ايد، نداريد. وقتى نيست. يكى از  ياد گرفته  عباراتى - و تمام عبارت هاى زبانى ديگر كه 
دانشآموزانم در بارسلونا به نام اسكار يك بار با اين موضوع به مشكل خورد. او مى خواست 

مهارت هاى مكالمه

اى اش را بهبود دهد، با اين حال، تمام آنچه مىتوانست تصور كند دستورزبان بود. چيزى شبيه 
اين گفت، آيا بايد از حال كامل استفاده كنم يا زمانى ديگر؟. گفت اينطور حس مى كرده كه به 
زنجيره بسته شده و كلمات به ذهنش نمى آيند. بنابراين او مطالعه دستورزبان را متوقف كرد. 
در طى چند ماه بعد، گفتارش به شكلى عجيب بهبود يافت. ”به جاى اينكه به صورت آگاهانه به 
كلمات فكر كنم،خودشان جارى شدند“. تحقيقات از اين موضوع حمايت مى كنند كه به اين دليل 
است كه زبان شناسان همانند استيوون كراشن رويكرد طبيعى تر را توصيه مى كنند. كراشن 

مى گويد، يادگيرى زبان ”نيازمند استفاده گسترده از قواعد

دستورزبان آگاهانه و نيازمند تمرين شديد نيست.“

در فرا تحليل از دستورالعمل دستورزبان، محققان دريافتند مطالعات در طى قرن گذشته قادر 
به يافتن تاثير قابل مالحظه براى تدريس دستورزبان به صورت مستقيم نبوده است. اين تحقيق 
نمى شود.  گفتارىتان  دستورزبان  بهبود  باعث  دستورزبان  قواعد  يادگيرى  است:  مشخص 
شما اين موضوع را در گفتار خودتان نيز ديده ايد. چند بار اشتباه دستورزبان هنگام صحبت 
كردن داشته ايد، اگرچه قاعده صحيح را ”مى دانستهايد“؟ براى مثال، بسيارى از دانشآموزان 
كه در آزمون هاى دستورزبان خوب بوده اند دستورزبان گفتارى وحشتناكى دارند. آنها مى 
توانند به شما بگويند كه نسخه زمان گذشته ”درس دادن“ مى شود ”درس داد.“ با اين حال، 
هنگام گفتار، آنها خواهند گفت ”او پارسال به من درس ميده.“. آنها قاعده را به لحاظ ذهنى مى 
شناسند، اما اين موضوع به گفتارشان كمك نمى كند. مسئله رايج ديگر گفتار مردد و آهسته 

است. ضمن صحبت كردن، دانشآموز به صورت مستمر به
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صرف فعل فكر خواهد كرد. تمام اين تحليل ها، گفتارشان را آهسته مى كند، اين كار براى 
شنونده دردناك و غيرطبيعى مى شود.

حتى وقتى آنها تالش مى كنند تا به شكلى صحيح صحبت كنند، ارتباطات طبيعى رابا بسيار 
آهسته و مردد شدن از بين مى برند.

آنچه انگليسى واقعى شبيه به آنست_ مكالمات انگليسى واقعى، 
گول زننده است.

مكالمه واقعى شبيه به آنچه در مدرسه ياد گرفته ايد نيست. در حقيقت، اغلب احساسى 
كامال متفاوت دارد. يك تفاوت

اصلى اين حقيقت است كه گفتار واقعى خيلى به ندرت از جمالت ”صحيح دستورزبان“ 
استفاده مى كند. البته، در مدرسه، آنها

تنها نوع جمالت هستند كه ياد گرفته ايد. شما درباره فاعل-فعل- مفعول ياد گرفتيد. شما 
ياد گرفتيد از اجزاء جمله اجتناب كنيد.

سپس مكالمه انگليسى واقعى با گويندگان بومى واقعى مى شنويد و كشف مى كنيد كه 
مورد  فوراً  كه  است  چيزى  موضوع  اين  كنند!  مى  استفاده  جمله  اجزاء  از  اكثر  آنها 
توجهم واقع شد درست هنگامى كه رونوشت هاى بعضى از دروس انگليسى آسانمان 
را ميخواندم. مى دانستم كه اكثر ما تمايل داريم از اجزاء بسيار زياد در گفتار معمولى 

استفاده كنيم، حتى از اينكه چطور اغلب اين

با جمالت جزئى  انجام مى دهيم متعجب بودم. در حقيقت، به صورت مستمر  كار را 
صحبت مى كنيم.

به صورت مستمر از جمالت ”ادامه دار“ استفاده مى كنيم. به صورت مستمر جمالت 
خودمان را قطع مى كنيم و افكارمان را در ميانه گفتار تغيير مى دهيم. نسخه مكالمه 
واقعى- يعنى، مكالمه كامال طبيعى و خودبخودى- كامال متفاوت از هرچيزى است كه در 
كتاب درسى خواهيد يافت. و اين موضوع تنها يك تفاوت است- تفاوت هاى عمده بسيار 
”ديالوگ  اصطالح  به  يا  درسى  كتاب  مكالمات  و  واقعى  انگليسى  مكالمات  بين  ديگر 
داده شود چرا حتى دانشآموزان  تا شرح  اين موضوع كمك مى كند  ها“ وجود دارد. 
انگليسى ”پيشرفته“ وقتى به اياالت متحده ميروند دچار مشكل ميشوند. در حالى كه اين 
دانشآموزان ممكن است دايره لغت خوب (معموًال رسمى) داشته باشد، آنها مطلقا در 
معرض انگليسى گفتارى واقعى نبوده اند. در مدرسه آنها ياد گرفتند چگونه مردم ”بايد“ 
انگليسى صحبت كنند- اما آنچه واقعا نياز دارند اينست كه ياد بگيرند در حقيقت چگونه 

مردم به عمل

انگليسى صحبت كردن،مى پردازند.
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حقيقتى در مورد دستورزبان
گاهى اوقات مردم از من مى پرسند، J.A”، چرا مخالف دستور زبان هستى؟“ فكر 
مى كنم مشخص كردن اين موضوع حائز اهميت است كه من قطعا مخالف دستور 
زبان نيستم. فقط فكر مى كنم مردم بايد آن را به صورت شهودى ياد بگيرند. به 
عنوان معلم، بايد آن را به صورت غيرمستقيم تدريس كنم. ”دستور زبان شهودى“ 
به چه معنى است؟ مهارت شهودى دستور زبان گفتارى براساس ”احساس  دقيقا 
صحيح بودن“ است. اين موضوع روشى است كه گويندگان بومى براى يادگيرى 

و مهارت بر

دستور زبان انگليسى استفاده مى كنند. با اجتناب از مطالعه دستور زبان، يادگيرى 
عبارتها، و استفاده از روش هاى طبيعى ديگر،

سخنگوى بومى ياد مى گيرد تا آنچه ”به نظر صحيح مى رسد“ را تشخيص دهد. 
شما همين كار را با زبان خودتان انجام مىدهيد.

فكر  زبانها  دستور  ساير  يا  ها  فعل  زمان  درباره  كنيد،  مى  كه صحبت  همانطور 
نمىكنيد. اگر بشنويد شخصى ديگر اشتباه مى كند، مى دانيد اشتباه است چرا كه ”به 
نظر اشتباه“ مى رسد. مهارت بر دستور زبان شهودى تنها نوع يادگيرى دستور 
زبان است كه براى مكالمات انگليسى سريع به كار مى آيد. شهودتان سريع است، 

ذهن تحليلى خودآگاهتان اينگونه نيست. بايد ياد بگيريد به فرايند

يابد.  بهبود  به صورت خودكار  دستورزبانتان  دهيد  اجازه  و  كنيد  اعتماد  طبيعى 
مى گيرند: دانشآموزانم معموًال در دو دسته قرار 

آنهايى كه درباره قاعده دو هيجان زده مى شوند و آنهايى كه مردد هستند.

معموًال به اين گروه دوم مى گويم اعتماد كنند. دانشمند باشيد. شما سال ها صرف 
كرده ايد تا انگليسى را به روش سنتى ياد بگيريد و حاال به نتيجه نگاه كنيد. بنابراين 
تجربه اى كوچك را امتحان كنيد. براى شش ماه آتى، خودتان را به صورت كامل 
وقف روش انگليسى آسان كنيد. از سيستم روانشناسى استفاده كنيد. از تمام هفت 
را  نتيجه  سپس  كنيد.  ماه  شش  صرف  فقط  را  تالشتان  تمام  كنيد.  استفاده  قاعده 
كنترل كنيد. آيا انگليسى صحبتكردنتان بهبود يافته است؟ نتايجى كه از شش ماه 
با انگليسى آسان گرفته ايد را با نتايجى كه از روش هاى قديم مدارس گرفته ايد 
مقايسه كنيد. اگر نتايج انگليسى آسان بهتر بودند، كه البته براى اكثر مردم اينگونه 
اگر هنوز احساس مى كنيد  ادامه دهيد.  انگليسى آسان را  از  استفاده  است، سپس 

ترجمه دستورزبان براى شما

بهتر است، مى توانيد هميشه به آن روش برگرديد.
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برنامهدرسى پنهان به سختى ميشكند
وقتى انگليسى را در سن فرانسيسكو تدريس مى كردم، دو دانشآموز كرهاى با اسامى 
با  دانشآموزان  اين  از  كدام  هر  داشتم.  آمريكايىشان)  مستعار  (اسامى  جكى  و  جينى 
گفتارشان مشكل داشتند و هر دو مى خواستند در دانشگاهى آمريكايى حضور يابند. به 
منظور قبول شدن در دانشگاه، دانشآموزان بايد در آزمون جديد تافل قبول مى شدند، كه 
شامل بخش هاى شنيدار و گفتار بود. جينى و جكى چند سال صرف مطالعه دستورزبان 
بود.  ترديد  با  و  غيرطبيعى  كند،  گفتارشان  نتيجه،  در  بودند.  كرده  كره  در  انگليسى 
آنها هنگام صحبت احساس اضطراب داشتند، مكرر نگران اشتباه كردن بودند. بعنوان 

دانشآموز كالسم، به هركدام

از آنها قاعده دو را آموزش دادم. به آنها گفتم مطالعه دستورزبان را متوقف كنند.

به آنها گفتم از كتابهاى دستورزبان و كتابهاى تافل شان خالص شوند. به آنها گفتم نهايت 
هردو  ابتدا،  در  كنند.  متوقف  را  دستورزبان  به  فكركردن  حتى  تا  بكنند  را  تالششان 

دانشآموز مردد بودند چرا كه اين توصيه برخالف هرچيزى بود كه تاكنون

در مدرسه ياد گرفته بودند. جينى در نهايت تصميم گرفت نصيحتم را بپذيرد، در حالى 
كه جكى قبول نكرد. در طى چند ماه بعد، جينى به صورت كامل از مطالعه دستورزبان 
خوددارى كرد. متاسفانه جكى ادامه داد. اغلب مى ديدم جكى كتاب هاى دستورزبان و 
تافل را در كافه بعد از كالس مطالعه مى كند. به تدريج، جينى شروع به احساس راحتى 
بيشتر درباره زبان انگليسى كرد. گفتارش طبيعىتر و سليستر شد. او از بهبود خود، 

شگفت زده شده بود! جكى بهبود نيافت. او نزد من آمد و دوباره درخواست مشاوره

كرد. او يك بار ديگر قادر به رسيدن به نمره مورد نياز تافل نشد.

دوباره به جكى همان مشاوره را دادم، مطالعه دستورزبان را متوقف كن. با اين حال، 
عليرغم تداوم شكستش ، نمى توانست مرا باور كند. باورهاى برنامه درسى پنهان آنقدر 
در وى قوى بود كه صرفا نمى توانست روشى ديگر را بپذيرد. بنابراين به تمركز بر 
روى كتاب هاى دستورزبان و كتاب هاى تافل ادامه داد. وقتى اين شغل را رها كردم، 
جينى به دانشگاهى آمريكايى رفته بود. با اين حال جكى هنوز در مدرسه زبان بود. او 
هنوز در حال مطالعه دستورزبان بود و هنوز قادر به رسيدن به موفقيت نبود. داستان 
جينى و جكى تاثيرگذار است چرا كه به ما نشان مى دهد برنامه درسى پنهان چقدر مى 
تواند قوى باشد. عليرغم سال ها شكست و ناكامى، برخى مردم نمى توانند از مطالعه 
دستورزبان خالص شوند. آنها به استفاده از همان روش شكست خورده براى سال ها 
ادامه خواهند داد، هرگز ياد نمى گيرند تا انگليسى را با قدرت صحبت كنند. براى من، 
كننده  محدود  باورهاى  اين  است.  پنهان  درسى  برنامه  تراژدى  بدترين  موضوع  اين 
بسيارى از مردم را در حلقه رو به پايين شكست نگه ميدارد . ديدن اين چرخه خستگى 
و استرس مرا ناراحت مى كند. براى برخى، قبول قاعده دو ممكن است دشوار باشد، اما 

اين قاعده براى موفقيت در گفتارتان
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ضرورى است.

همانطور كه جينى و اعضاء بيشمارى از انگليسى آسان ثابت كردهاند، مهارت يافتن در 
دستورزبان گفتارى بدون مطالعه قواعد دستورزبانى قابل اجرا است. آنچه مى خواهم 
قواعد  روى  بر  اگر  نكنيد.  مطالعه  را  دستورزبان  قواعد  است:  ساده  بسيار  بيادآوريد 
دستورزبان متمركز شويد، به گفتارتان آسيب خواهد زد. كندتر صحبت خواهيد كرد. 
كندتر درك خواهيد كرد. براى اينكه به شكلى قويتر مطرح كنم بايد بگويم، دستورزبان 

گفتار انگليسىتان را نابود ميكند. بنابراين اگر كتاب دستورزبان داريد، آنها را دور

با كتاب هاى دستورزبان براى هميشه خداحافظى كنيد. اگر مى خواهيد، مى  بريزيد. 
توانيد حتى آنها را بسوزانيد، آنها را آتش

بدتر از بىفايدگى است، در  بزنيد. جشن كوچكى بگيريد. چرا كه ترجمه دستورزبان 
واقع براى توانايى گفتارتان مضر است.

براى تمرين
بگيريد  تصميم  فقط  آتى،  ماه  شش  براى  كنيد.  برگزار  دستورزبانى  تعطيالت  تمرين: 
كه قرار نيست دستورزبان مطالعه كنيد. در حقيقت، نهايت تالشتان را بكنيد تا قواعد 
دستورزبان راكامال فراموش كنيد. اين اطالعات را با اجتناب از كتاب هاى دستورزبان 
فوراً  ديديد،  دستورزبان  درباره  تفكر  در  درگير  را  خودتان  وقت  هر  ببريد.  ازياد 
تمركزتان را تغيير دهيد. در طول اين دوره، به جاى نگرانى درباره اشتباهات، آنها را 
بپذيريد. بپذيريد كه اشتباهات عادى و ضرورى هستند. بر روى ارتباطات تمركز كنيد. 
حقيقت اين است كه سخنگوهاى بومى هنوز شما را درك خواهند كرد حتى اگر اشتباه 
دستورزبان داشته باشيد. در حالى كه مدارس از اشتباهات متنفر هستند، مردم عادى در 
واقع اهميتى نمى دهند. آنها صرفا مى خواهند عقايد، احساسات و افكارتان را بشنوند. در

حقيقت، گوينده هاى بومى نيز اشتباهات دستورزبانى دارند و آنها درباره اشتباهاتشان 
ناراحت نمى شوند.
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فصل 11

قاعده سوم: با گوش هايتان ياد بگيريد نه با 
چشم هايتان

قاعده سوم من براى يادگيرى مكالمه انگليسى ساده و در عين حال قدرتمند، است. در 
حقيقت، معموًال مى گويم اين قاعده

مهمترين است چرا كه به چگونگى يادگيرى زبان در كودكى توسط همه ما اشاره دارد. 
كار آسانى است بايد متعجب شويد كه

چرا اكثر كالس هاى انگليسى بر روى آن بيشتر تاكيد نمى كنند. اين قاعده عبارت است 
از : با گوشهايت، و نه با چشمهايت، ياد بگير. درست است. اگر مى خواهيد انگليسى را 
عالى صحبت كنيد، بايد گوش كنيد. گوش كردن، گوش كردن و گوش كردن بيشتر كليدى 
ياد خواهيد  كلمات را  كنيد،  اگر زياد گوش  انگليسى صحبت كردن است.  براى عالى 
گرفت. دستورزبان را ياد خواهيد گرفت. در صحبت كردن سريعتر خواهيد شد و درك 
خواهيد كرد مردم به شما چه مى گويند. شما تمام اين كارها را در حالتى لذت بخش و 
طبيعى تر انجام خواهيد داد. فرايندى را تقليد خواهيد كرد كه نوزادان و بچه هاى كوچك 
استفاده مى كنند تا زبان را ياد بگيرند. تحقيق آكادميك بر روى يادگيرى زبان به صورت 

مستمر نشان داده مهارت شنيدار بزرگترين عامل در كل

توانايى زبان است- به خصوص در مراحل ابتدايى. در حقيقت، اين موضوع حتى در 
صورتى كه اكثر آنچه را كه مى شنويد درك نكنيد بازهم صحيح است . به خاطر توانايى

مان به يادگيرى كلمات جديد است كه به صورت مستقيم مرتبط با اين موضوع است كه 
چندبار تركيبات صداهايى را شنيده ايم
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پائول سالزبرگر، محققى در دانشگاه ويكتوريا در  اين كلمات را مى سازند، دكتر  كه 
نيوزيلند كه مطالعه اى در سال 9002 بر روى موضوع ”بافت عصبى مورد نياز براى 
توسعه  زبان  با  ساده  مواجهه  از  خودكار  به صورت  جديد  زبان  يك  درك  و  يادگيرى 
خواهد يافت.“ انجام داد مى گويد: «به اين ترتيب است كه نوزادان زبان نخستشان را 
ياد مى گيرند». فرايند استفاده شده توسط نوزادان و بچه ها را به ياد مى آوريد؟ نوزادان 
توسط شنيدن ياد مى گيرند. آنها قواعد دستورزبان را مطالعه نمى كنند. آنها از كتاب 

درسى

استفاده نمى كنند. آنها امتحان نمى دهند. با اين حال بچه هاى كوچك بر انگليسى گفتارى، 
از جمله دستورزبان، مهارت دارند. در حقيقت، متخصصان مى گويند، 08 درصد از 

زمان مطالعه انگليسى شما بايد صرف شنيدار شود، حتى بعد از اينكه ديگر يك

مبتدى نيستيد. متاسفانه، اكثر كالس هاى سنتى زبان بر شنيدار تاكيد ندارند.

بنابراين اگر انگليسى را در مدرسه مطالعه كرديد، احتماًال اكثر با چشمانتان آموزش 
ديده ايد. كالس هاى انگليسى زيادى

در بسيارى از كشورهاى مختلف ، مشاهده كرده ام و آنها همگى مثل هم بودند. اكثر 
معلمان انگليسى_ خواه در دوره راهنمايى، دبيرستان، دانشگاه يا مدرسه خصوصى- بر 
روى كتاب هاى درسى در كالس تمركز مى كنند. ممكن است ”تمرين هاى ارتباطاتى“

كوتاه وجود داشته باشد اما كل كالس تحت تعريف و نظارت كتاب درسى است. اكنون، 
اگر هدفتان كسب مدرك انگليسى از دانشگاه است، اين روش بهترين نوع براى مطالعه 
است. اما اگر مى خواهيد انگليسى واقعى صحبت كنيد، اين نوع روش هاى سنتى شما 
را به آنجا نخواهند برد. چرا؟ به خاطر اينكه حتى اگر شما براى سال هاى زياد مطالعه 
كنيد، اساسا انگليس را به صورت تحليلى ياد گرفته ايد. شما ياد گرفته ايد درباره زبان 

انگليسى فكر كنيد، درباره انگليسى صحبت كنيد و انگليسى را

ترجمه كنيد. همچنين ممكن است نكات زيادى درباره قواعد دستورزبان بدانيد.

در حقيقت، موارد زيادى درباره قواعد دستورزبان نسبت به اكثر آمريكايى ها، اكثر 
كانادايى ها، اكثر مردم بريتانيا مى دانيد، چرا كه سخنگويان بومى اين حجم زياد را 
صحبت  انگليسى  بومى  سخنگويان  است.  متفاوت  انگليسى  مكالمه  كنند.  نمى  مطالعه 
كردن را با گوش هاىشان توسط شنيدار، شنيدار، شنيدار ياد گرفته اند و اين آن چيزى 
است كه بايد انجام دهيد اگر بخواهيد سريع، خودكار و طبيعى همانند سخنگوى بومى 
انگليسى صحبت كنيد. مهمترين عامل براى يادگيرى انگليسى آن چيزى است كه دكتر 
فهم.  قابل  ورودى  ديگر،  عبارت  به  نامد.  مى  درك“  قابل  ”ورودى  كراشن  استيوون 

ورودى اشاره به چيزيكه وارد مغزتان

انگليسى را به دو روش كسب مى كنيد: توسط شنيدار و  مى شود دارد. شما ورودى 
توسط خواندار. انواع خاصى از خواندار، بسيار مفيد و ارزنده هستند. با اين حال، قوى 
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ترين نوع ورودى براى يادگيرى صحبت كردن شنيدار است. روش هاى ورودى

(مطالعه  هستند  سنتى  هاى  روش  از  موثرتر  اند  داده  نشان  (دريافتنى)  درك  قابل 
دستورزبان، تمرين هاى شفاهى، تمرين كتبى،

تمرين گفتار.) تحقيقات نشان مى دهند گفتار در نتيجه شنيدار رخ مى دهد.

به نوزادان و بچه ها يك بار ديگر فكر كنيد. شنيدار هميشه نخستين گام است. هيچ كودكى 
قبل از درك توسط شنيدار شروع به صحبت نمى كند. آنها هميشه مدتى طوالنى گوش 

مى دهند، تا زمانى كه مقدار زيادى از زبان را درك كنند. سپس، و تنها

در ادامه، شروع به صحبت كردن مى كنند. اين شنيدار ”دوره سكوت“ فوق العاده براى 
فرايند يادگيرى زبان طبيعى مهم است. ويژگى ديگر يادگيرى زبان طبيعى اين است كه 
گفتار به صورت طبيعى از شنيدار پديدار مى شود. گفتار مهارتى نيست كه به صورت 
خودآگاه تمرين يا تدريس شود. بلكه، بعد از شنيدار قابل درك به حد كافى، كودك ناگهان 
شروع به صحبت خواهد كرد. به نظر مى رسد مثل معجزه رخ مى دهد. توانايى گفتار 
از پس توانايى شنيدار رشد مى كند. محقق جيمز كرافورد پى برده است كه انگليسى 
صحبت كردن نتيجه شنيدار است و سالست انگليسى نيز غالبا ناشى از شنيدار است. او 

مى گويد يادگيرى

انگليسى فرايندى ناخودآگاه است، و در حالى كه رخ مى دهد اغلب ما آگاه نيستيم كه 
دارد اتفاق مى افتد.

مى توانيد اين موضوع را همانند بذرى در زمين بدانيد. بذر، عامل بالقوه براى گفتار، 
هميشه وجود دارد. با اين حال، بذر نيازمند آب است تا رشد كند و از زمين بيرون بيايد. 
به همين ترتيب، مغزمان نيازمند شنيدار قابل درك زيادى براى پديدار شدن گفتار آسان 
است. همانطور كه ممكن است تصور كنيد، از آنجايى كه كودكان زمان زيادى صرف 
شنيدار قبل از صحبت مى كنند، توانايى شنيدارشان هميشه بيشتر از توانايى گفتارشان 
است. به عبارت ديگر، كودكان هميشه انگليسى بيشترى ،نسبت به آنچه مى توانند در 
واقع در گفتار استفاده كنند، درك مى كنند. همانطور كه از سيستم انگليسى آسان استفاده 
توانايى شنيدارتان به صورت طبيعى  مى كنيد همين موضوع را تجربه خواهيد كرد. 
موضوع  اين  نگران  فراگيران  برخى  كرد.  خواهد  رشد  گفتارتان  توانايى  از  سريعتر 
هستند اما فرايندى طبيعى و صحيح است. روش ديگر براى تفكر به اين موضوع اين 
است كه شنيدار منجر به گفتار مى شود و آن را بهمراه دارد. شنيدار مانند بالونى است 

كه با ريسمانى متصل به گفتار است. همانطور كه سطح شنيدار

افزايش مى يابد، توانايى گفتار با آن افزايش مى يابد. آنها همراه با هم ارتقا مى يابند، اما 
توانايى شنيدار هميشه باالتر خواهد بود.
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”اما مى توانم انگليسى نوشتارى را به صورت كامل درك كنم“.
اين را به وفور از دانشآموزان مى شنوم كه درك نمى كنند چرا آنها استنباط قوى 
اين  دليل  يك  كنند.  به خوبى صحبت  توانند  نمى  اما  دارند،  نوشتارى  انگليسى  از 
است كه انگليسى محاوره اى كامال متفاوت از خواندن انگليسى است. محاوره از 
نوع متفاوتى از انگليسى استفاده مى كند، شامل لغات متفاوت. كلمات محاوره اى 
اين بدان معنى است كه  انگليسى،  اتفاقى و خودمانى تر است. در  انگليسى خيلى 
استفاده  مكالمه  در طى  انگليسى كهن  يا  با خاستگاه ساكسون  بيشتر  كلمات  از  ما 
عبارتى  سه  يا  (دو  كنيم  مى  استفاده  بيشترى  عبارتى  افعال  از  همچنين  كنيم.  مى 
يا  يا يك فعل و يك حرف اضافه، مثل, دور شدن،آرام شدن  قيد  با يك فعل و يك 
خوشحال كردن كسى.) تفاوت بين محاوره و انگليسى رسمى تر يك دليل دارد كه 
حتى دانشآموزان سطح ”پيشرفته“ در مكالمات روزمره مشكل دارند. مسئله اين 
انگليسى  گيرند.  مى  ياد  مدرسه  در  را  تر  انگليسى رسمى  دانشآموزان  كه  است 
رسمى تمايل دارد از كلمات بيشتر با خاستگاه فرانسه و التين استفاده كند. اين نوع 

انگليسى، در حقيقت، براى دانشآموزانى

بسيار آسانتر است كه زبان هاى رومى صحبت مى كنند مثل اسپانيايى، ايتاليايى، 
بسيار خوب  انگليسى  هنگام خواندن  اكثر  دانشآموزان  اين  فرانسوى.  يا  پرتغالى 
هستند، اما مشكالت زيادى در فهم گفتار معمولى دارند. بنابراين اگر ميخواهيد با 

سخنگويان بومى

ارتباط برقرار كنيد، بسيار مهم است كه از محاوره انگليسى و فايل هاى صوتى- نه 
فقط متون درسى و خواندن- ياد بگيريد.

مكالمه انگليسى را ياد بگيريد
توانايى  كه  همانطور  است.  گفتار  براى  بنيادى  كردن  فراهم  شنيدار  زياد  اهميت  دليل 
شنيدارتان بهبود مى يابد، توانايى گفتارتان را نيز ارتقا مى دهد. بسيارى از فراگيران صرفا 
بر گفتار متمركز شده اند و شنيدار را ناديده گرفته اند. با اين حال، گفتار چه استفادهاى 
دارد اگر نتوانيد گفته هاى شخص ديگرى را بفهميد؟ دليل ديگرى كه شنيدار اهميت دارد 
بدان خاطر است كه انگيزاننده هاى انگليسى گفتارى كامال متفاوت از زبان نوشتارى است. 
براى مبتديان، دستورزبان متفاوت است چرا كه برايشان به ندرت جمالت كامل استفاده مى 
شود. واژگان نيز متفاوت از اصطالحات و عاميانه هاى زيادى هستند كه در گفتار استفاده 
مى شود. (توضيحات بعدى را ببينيد.) و از همه مهمتر، سرعت متفاوت است. گفتار سريع 
است. خيلى سريع است. آنقدر سريع كه شما هيچ وقتى براى فكر كردن به ترجمه، قواعد 

دستورزبان ، دروس كتاب درسى يا تلفظ نداريد. وقتى وجود ندارد. مغز

خودآگاهتان بسادگى قادر به تحليل، ترجمه و سازمان دهى گفتار واقعى نيست.
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به اين دليل است كه گفتارتان بسيار آهسته است. به اين دليل است كه نمى توانيد صحبت 
ميان دو نفر بومى را متوجه شويد. در حقيقت، به منظور ارائه با سرعت واقعى گفتار، 
بايد مغز آگاهتان را خاموش كنيد و به ناخودآگاهتان اجازه دهيد كار خودش را بكند. براى 
انجام اين كار، بايد از روش هايى استفاده كنيد كه ناخودآگاهتان را بيدار مى كند. بايد به 
صورت جامع، شهودى و طبيعى بياموزيد. اصوًال اين يعنى گوش دادن به بسيارى از 
گفتارهاى انگليسى قابل درك... و انجام مكرر اين كار. همانطور كه گوش مى كنيد، ذهن 
خودآگاهتان را خاموش مى كنيد و تنها به مغزتان اجازه مى دهيد تا كل معنى كلمات را 
درك كند. شما تالش نمى كنيد تا كلمات مجزا را انتخاب كنيد. نگران چند كلمه اى كه 

متوجه نميشويد ، نيستيد. آرام هستيد و اجازه مى دهيد

معنى شما را در برگيرد. ذهنتان باز و آرام است. و سپس، وقتى صحبت مى كنيد، فقط 
اجازه مى دهيد كلمات بيرون بيايند. مبارزه نمى كنيد. تحليل نمى كنيد. درباره قواعد 
فكر نمى كنيد. نگران اشتباهات نيستيد. درباره ترجمه فكر نمى كنيد. فقط اجازه مى دهيد 
كلمات از دهانتان به آسانى سرازير شوند. اين كارى است كه دانشآموزانم ياد گرفته 

اند انجام دهند. زمان مى برد، اما

همانطور كه بر شنيدار و يادگيرى آسان انگليسى تمركز مى كنيد، سالست، اعتماد بنفس 
و صحتتان رشد خواهد كرد.

استرس كمتر
مزيت ديگرى براى صرف زمان زياد براى گوش دادن به زبان انگليسى وجود دارد- 

اين كار اضطرابى را كه اغلب مردم هنگام

انگليسى  هاى  كالس  از  بسيارى  كند.  مى  كم  دارند،  جديد  زبان  به  كردن  صحبت 
دانشآموزان جديد را وادار به صحبت سريع مى

كنند، اما اين كار رويكردى غيرطبيعى است. در حقيقت، ملزم شدن به صحبت كردن 
خيلى زود مى تواند يادگيرى زبان را كند، بكند. مغزتان زمان كافى براى پردازش كلمات 
جديد نداشته و آنها را در حافظه تان ذخيره ميكند. بنابراين در حالى كه قادر به تكرار 
عبارت هاى آشنا به انگليسى هستيد، هنوز آنچه مردم به شما مى گويند را درك نمى كنيد. 
اين مورد موقعيتى غيرطبيعى و استرسزا است. در مطالعه اى بر دانشآموزان انگليسى 

در سطح مبتدى، محققان دريافتند آنهايى كه مجبور به صحبت كردن

نبودند اما با شنيدار ادراكى آموزش يافته اند بهتر از دانشآموزانى هستند كه با استفاده 
از روش هاى مكالمه اى آموزش ديده اند. عالوه بر اين، به تاخير انداختن گفتار نيز 
تاثيرى مثبت بر رويكرد كلى دانشآموزان درباره انگليسى دارد، و كالس درس را فارغ 
از اضطراب مى كند. دكتر جى. ماروين براون اين ايده را حتى فراتر مطرح مى كند. 

دكتر براون، مدير برنامه زبان تايلندى براى
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خارجيان؛ برنامه اى ايجاد كرد كه از دوره سكوت نوزادان و بچه هاى كوچك تقليد مى 
كرد. در برنامه تايلندى اى يو اى32 او، دانش آموزان به تايلندى قابل درك هر روز 

گوش مى دهند اما آنها براى شش ماه يا بيشتر

صحبت نمى كنند.

_______________________________________________

23 AUA

دانشآموزان به صورت كامل بر يادگيرى با گوششان تمركز مى كنند. براى بسيارى از 
خارجيان، تلفظ زبان تايلندى دشوار است. دكتر براون دريافت كه دوره سكوت اثر مثبت 
قوى بر تلفظ فراگيران دارد، در نهايت تلفظ برتر خيلى نزديكتر به تلفظ گوينده بومى 
تايلندى، توليد مى شود. همين اصل براى انگليسى به كار مى آيد. اگرچه دوره سكوت 

براى اكثر فراگيران سطح

بر  كامل  به صورت  كنيد. چرا  امتحان  را  آن  توانيد  اما مى  نيست،  متوسط ضرورى 
شنيدار انگليسى براى چند ماه تمركز نكنيد،

و سپس به گفتار انگليسى برنگرديد؟ احتماًال متوجه خواهيد شد كه گفتارتان بهبود يافته 
است اگرچه هرگز تمرين نكرده ايد.

چرا بايد گوش دهيد؟
مهمترين موضوع كه بايد در ذهن داشت اين است كه بايد به انگليسى آسان گوش دهيد. 

بايد براى شما آسان باشد. يعنى

شما بايد 59درصد يا بيشتر از آنچه گفته شده را درك كنيد. اين كار بدون متوقف كردن 
فايل صوتى و بدون فرهنگ لغت است. بنابراين بايد كامال آسان باشد. اين را مى گويم 
چرا كه تمايل طبيعى اكثر دانشآموزان انتخاب چيزى دشوارتر است، با اين فكر كه به 
آنها كمك خواهد كرد. اين موضوع به نظر تاثيرگذارتر مى رسد كه بگويم من به سى 
ان ان42 گوش مى دهم تا برنامه كودكان. اگر برنامه ى بسيار سختى را انتخاب كنيد، 
ممكن است نااميد شويد. با برنامه اى آسان، اعتماد به نفس مى يابيد. ايده دكتر كراشن 
درباره ورودى قابل درك را به خاطر بياوريد. اگر درك نكنيد، ياد نمى گيريد. عدم درك 

يعنى عدم بهبود. شنيدار

آسانتر تقريبا هميشه بهتر از دشوار است.

به  و  كنيد  زمان صرف  اما  شد،  خواهيد  آماده  مطالب سختتر  براى  شما  نهايت،  در 
انگليسى ساده ى زيادى گوش دهيد. اگر تازه شروع كرده ايد، تالش كنيد به برنامه هاى 

كودكان گوش كنيد چرا كه انگليسىاش آسانتر است. مى توانيد كتاب هاى
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فوراً  را  كتاب صوتى  و  كنيد  خريدارى  دانلود  ازطريق  آنالين  به صورت  را  صوتى 
بدست آوريد، بنابراين مى توانيد شروع كنيد. اگر خودتان را در حال شنيدن به چيزى 
كه برايتان سخت تر مى يابيد، مى توانيد هنوز از آن استفاده كنيد اما معموًال نيازمند متن

هستيد. مى توانيد مقاله صوتى يا گفتار تهيه كنيد، و از متن استفاده كنيد به طورى كه 
بتوانيد بخوانيد و در عين حال گوش دهيد. براى فراگيران پيشرفتهتر، منبع عمده ديگر 

براى مكالمه انگليسى معمول ،فيلم است. به فيلمهاى آمريكايى و انگليسى گوش

دهيد و زيرنويس ها را بخوانيد. اين كار نيز به شما كمك خواهد كرد. فقط به خاطر داشته 
باشيد، شنيدار مهمترين امر است.

براى گرفتن بيشترين سود از فيلم ها، از تكنيك فيلم در زير بيشتر توضيح داده شده،استفاده 
كنيد. اگر دستگاه باز كننده ى فايل صوتى يا گوشى هوشمند نداريد، يك عدد تهيه كنيد. 

اين كار شما را قادر خواهد كرد تا به

انگليسى به راحتى در هر زمانى كه مى توانيد گوش دهيد. صبح هنگامى كه بيدار مى 
شويد گوش كنيد. وقتى به سركار مى

رويد گوش دهيد يا وقتى در خانه هستيد. موقع نهار گوش دهيد. وقتى از سركار به خانه 
مى رويد گوش دهيد. موقع غروب گوش دهيد- خيلى،خيلى،خيلى انگليسى گوش كنيد و 
گوش دادن هاى زياد به فايل هاى ساده. من حتى يك پادكست52 رايگان انگليسى آسان 
در آيتونز62 دارم و مى توانيد به آن گوش دهيد. گوش كنيد، گوش كنيد، گوش كنيد. 

قاعده سه دليلى براى اينكه

تمام دوره هايم مبتنى بر فايل صوتى هستند،مى باشد.

انگليسى آسان سيستم شنيدارى است كه در آن اكثر يادگيرى توسط گوش انجام مى شود. 
استفاده از متن براى كمك به درك مناسب است، اما بيشتر وقتتان و تالش هاىتان را بر 
يادگيرى با فايلهاى صوتى متمركز كنيد. مهم نيست چگونه انجام آن را انتخاب مى كنيد، 
مهم گوش كردن به انگليسى تا حد ممكن است. برخى از دانشآموزانم در ابتدا نسبت به 
اين كار تمايل نداشتند. اما اكثر آنها مى گويند كه انتخاب آنچه كه به آن گوش مى دهند 
آغازى براى لذت بردن از آن فايل مى شود. به جاى رنج ديدن توسط تمرين متن كتاب 
درسى خسته كننده ديگر، مى توانيد آرامش داشته باشيد و به چيزى گوش كنيد كه برايتان

جالب است.

_______________________________________________

24 CNN

25 podcast

26 iTunes



ای.جی. هاگ

80

تمرين شنيدارى بيشتر
آيا به دنبال روشى عالى ديگرى براى تمرين شنيدار انگليسى هستيد؟ شايد ممكن 
ارائه  يك  من  كنيد.  پيروى  من  آسان  انگليسى  هفتگى  ى  ارائه  از  بخواهيد  است 
براى  عالى  روشى  ارائه  اين  دارم.  گفتارى  انگليسى  بر  مهارت  درباره  گفتمانى 
كسب شنيدار انگليسى به صورت آسان است. همانطور كه اكثر اعضاء انگليسى 
آسان مى دانند، شنيدار انگليسى ساده و آرام كليد مهمى براى روان انگليسى صحبت 
كردن است. براى تسلط هنگام انگليسى صحبت كردن، بايد به انگليسى زياد گوش 
كسب  هاى  روش  از  يكى  من  ارائه  آسان.  و  درك  قابل  انگليسى  ترجيحا  دهيد- 
فايل هاى صوتى انگليسى بسيارى است. اينها مكمل عالى براى ساير درس هاى 
انگليسى يا مطالب درسى هستند. دسترسى به آنها بسيار آسان است! فقط من را در 
توئيتر ”دنبال“ كنيد. به آدرسegohja/moc .rettiwT برويد. اگر حساب كاربرى 
نداريد، يكى ايجاد كنيد. سپس به صفحه من برويد و بر روى گزينه ”دنبال كردن“ 
كليك كنيد. همهاش همين است! بسيار آسان است. هر هفته، صفحه تويئتر من را 
انگليسى آسان بعدى كنترل كنيد. بر روى  براى ”توئيتهاى جديد“ درباره ارائه 
لينك در هر توئيت كليك كنيد تا ويدئو را مشاهده كنيد و فايل صوتى را دانلود كنيد. 
آيتيونز  اگر ترجيح مى دهيد، مى توانيد عبارت ”پادكست انگليسى آسان“ را در 
گذاشتهام.  را  ارائه  هاى صوتى ركوردشده ى  فايل  تمام  آن  در  كه  كنيد،  جستجو 
دسترس  در  من  يوتيوب72  كانال  در  نيز  گذشته  هاى  ارائه  ويدئويى  ركوردهاى 

ميباشند، كه منبع ديگرى براى

-You سردآ هب نم بويتوي لاناك رد .دنتسه ىسيلگنا ىتوص لياف و ىريگداي تاداهنشيپ
tube.com/ajhoge .مشترك شويد 

تمرين شنيدار
براى كمك به دانشآموزان در بهبود شنيدارشان، اغلب تمرينى تحت عنوان ”تكنيك فيلم“ 

پيشنهاد مى كنم. براى انجام اين

باشد.  بخش  لذت  شما  براى  كه  كنيد  انتخاب  انگليسى  زبان  به  فيلمى  داريد  نياز  كار، 
دوباره، فيلمى نسبتا آسان انتخاب كنيد، كه

اكثر كلمات استفاده شده در آن را بفهميد . با مشاهده صحنه نخست شروع كنيد. اين كار 
بايد حدود 3 تا 5 دقيقه طول بكشد.

كنيد،  اين مسير حركت مى  در  دهيد. همانطور كه  قرار  با زيرنويس  در حالت پخش 
لغت  فرهنگ  در  را  عبارت  يا  كلمه  معنى  كنيد.  مكث  كنيد  نمى  درك  را  چيزى  اگر 
اصطالحات بيابيد. صحنه را نگاه كنيد تا زمانى كه تمام كلمات آن را بشناسيد و درك 
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كنيد. روز بعد، همين صحنه را دوباره نگاه كنيد، چند بار. زمانى كه كلمات را درك 
كرديد، آنرا از حالت زيرنويس برداريد. سپس صحنه را دوباره نگاه كنيد، شنيدار بدون 
تا پنج روز يا بيشتر انجام دهيد. ممكن است چهار يا  زيرنويس. اين كار را هر روز 
پنج روز بر روى يك صحنه وقت بگذاريد، اما خوب است. هر تكرار توانايى شنيدار 
انگليسىتان را بهبود مى دهد. اكنون صحنه را دوباره نگاه كنيد، اما سعى كنيد بعد از 
هر جمله يا عبارت مكث كنيد. جمله را با صداى بلند تكرار كنيد. در حقيقت، فقط جمله

كنيد. حركاتشان،  كپى  را  هنرپيشهها  گفتار  كنيد.  اجرا  را هم  نكنيد صحنه  تكرار  را 
حاالت چهرهشان و عواطفشان را كپى كنيد. وانمود كنيد شخصيت هاى درون

صحنه هستيد. آيا تمرين تلفظ فيلم را به خاطر مى آوريد؟ اين نسخه اى ديگر از آن است. 
كل تكنيك فيلم مى تواند يك هفته از

وقت شما را براى يك صحنه بگيرد. وقتى احساس كرديد بر اين صحنه مهارت يافته ايد، 
مى توانيد كل فرايند را دوباره با صحنه بعدى شروع كنيد. ممكن است چند ماه وقت ببرد 
تا كل فيلم را ببينيد، تا واقعا آن را ياد بگيريد، اما نكته همان است. تكنيك فيلم روشى 
براى يادگيرى كامل و مهارت يافتن بر انگليسى استفاده شده در فيلم است. اين روش 

شنيدار، سالست و تلفظتان

را بهبود خواهد داد. اگر تنها فيلم را يك بار ببينيد، بدون استفاده از اين فرايند، خيلى كم 
يا درواقع هيچ سودى از آن نمى بريد.

آيا گوش دادن به موسيقى انگليسىام را بهبود خواهد داد؟
را  موسيقى  توسط  انگليسى  يادگيرى  شخصا،  شدهام.  مواجه  سوال  اين  با  بارها 

پيشنهاد نمى كنم. دانش آموزان را ميبينم كه

همراه با موزيك هايى نزد من مى آيند و من نمى توانم نيمى از كلماتى كه خواننده 
مى گويد را متوجه شوم.موسيقى نوعى از هنر

دانند خواننده  بديع زبان است. حتى سخنگويان بومى اغلب نمى  با صنايع  همراه 
سعى دارد چه چيزى بگويد. به همين ترتيب،

_______________________________________________

27 YouTube



ای.جی. هاگ

82

تلفظ استفاده شده در آهنگ ها معمول نيست. خوانندگان اكثر تلفظ طبيعى را تغيير 
مى دهند تا كلمات در ملودى موسيقى

تناسب يابند.

به جهت يادگيرى انگليسى، استفاده از تلويزيون يا فيلم بسيار مفيدتر است. معنى 
آنچه مردم مى گويند معموًال مشخص تر است، و شما نيز ويدئو براى فراهم كردن 
نشانه هاى ديدارى كه به شما در درك كمك ميكند، داريد. بنابراين، بله، اگر فقط 
انتظار  اما  كنيد،  گوش  انگليسى  زبان  موسيقى  به  لطفا  داريد  دوست  را  ظاهرش 

نداشته باشيد به ارتباطاتتان در زبان انگليسى

كمك كند.
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فصل 12

 قانون چهارم _ تكرار، كليد
 تسلط گفتارى است

اكنون ميخواهيد انگليسى ياد بگيريد و خوب صحبت كنيد.مشكل اينست كه اكثر كالس 
از كسب مهارت در موضوعات جديد، بسرعت در  قبل  آموزان را  دانش  هاى زبان، 
آسان  انگليسى  چهارم  قانون  بر  فصل،  اين  در  كنند.  مى  ماهر  درسى  مواد  محتواى 
يادگيرى عميق توصيه مى كند  از وقتتان و  استفاده  به  متمركز مى شويم؛ كه شما را 
.يادگيرى عميق به چه معناست؟ يادگيرى عميق به اين معناست كه به مرحله اى برسيد 
كه صحبت كردن و درك مطلبتان بصورت خودكار باشد. اغلب مردم دستور زبان و 
واژگان زيادى مى دانند، اما بطور عميق ياد نگرفته اند. زمانيكه لحظه صحبت كردنشان 
فرا مى رسد، در ذهنشان به ترجمه واژگان و تحليل زمان ها مى پردازند يا تقال مى 

كنند، تا بفهمند طرف مقابل صحبتشان چه مى گويد. انگليسى آسان بر آموزش

در سطح استادى تاكيد دارد.

يادگيرى عميق به معنى تكرار مجدد آنچه كه ياد گرفته ايد ، است. ممكن است اينطور 
احساس شود كه با روشى كه در مدرسه ياد گرفته ايد فرق دارد. اكثر مدارس براى 
سريع رد شدن از مباحث فشار زيادى مى آورند.آنها هميشه دانش آموزان را به سمت 
يادگيرى بيشتر دستور زبان يا تعداد مشخصى از كلمات جديد هر هفته ،هل ميدهند. 
معلمان در درجه اول به كتابهاى درسى تكيه مى كنند، و سعى مى كنند طبق برنامه 
آنها را به پايان برسانند. مشكل شما دانش آموزان نيز اينست كه چيزهاى زيادى ياد 
مى گيريد و سپس فراموش مى كنيد. يا ايده كلى را بخاطر مى آوريد. اما نميتوانيد 
شانس  ايد،  كرده  مطالعه  انگليسى  قبال  اگر  گذشته،مثال  به  نگاهى  ببريد.  بكار  انرا 
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كتاب  يك  در  كه  چرا  داشتيد  خوبى  شانس  داشتيدهمچنين  را  گذشته  زمان  يادگيرى 
درسى آنرا خوانده ايد و سپس «بووم» خيلى سريع ، از آن گذشته ايد. از آن بحث 
آينده يا زمان حال كامل بيشترى  تا دستورزبان، حاالت ملكى، زمان  ايد  گذر كرده 
ياد بگيريد. حاال، اگر كسى از شما بپرسد كه آيا زمان گذشته را بلد هستيد، ميگوييد، 
«البته». اما حقيقت اينست كه در مورد زمان گذشته كامال مسلط نيستيد. بسرعت از 
مباحث درسى گذر كرده ايد بطوريكه هرگز عميقا مثل يك بومى زبان آنرا ياد نگرفته 
ايد. به همين خاطر است كه هنوز هم در مورد زمان گذشته اشتباهاتى مى كنيد. گرچه 

سالها انگليسى خوانده

ايد، هنوز هم اشتباه مى كنيد چرا كه بصورت خودكار نيست. شما آنرا عميق ياد نگرفته 
ايد.

مهارت اصولى
براى  بنگريم.  دنياى ورزش  به  يكبار ديگر  بگذاريد  يادگيرى عميق،  بهتر  براى درك 
بازى  باز حرفه اى چطور در  باز حرفه اى را تصور كنيد. يك گلف  مثال، يك گلف 
استاد مى شود و به پيشرفتش ادامه ميدهد؟ مهم ترين مهارت براى دستيابى يك گلف باز 
به مرحله استادى نحوه چرخش آنهاست، شخص حرفه اى پانصد بار يا بيشتر حركت 

چرخش را در يك روز يا هرروز

تمرين مى كند.

يك گلف باز خوب هرگز نمى گويد،» خب، من حاال ديگه بلدم چجورى بچرخونم، پس 
االن بايد كار ديگه اى انجام بدم». گلف بازان ميدانند كه بهترين راه براى استاد شدن 
بار  آنها همان چند مهارت صدها  يافتن در چند مهارت اصولى است.  در بازى تسلط 
انجام مى دهند_ احتماال تمام مدت عمرشان. متاسفانه  در طول يك روز، ساليان سال 
خيلى از فراگيران زبان انگليسى در دانستن اهميت يادگيرى عميق ناكامند، در كالس 
هاى انگليسى من مكررا زمان زيادى صرف تكرار و بررسى رايج ترين و مفيدترين 
موارد زبانى مى كردم. گاهى اوقات دانش آموزى ممكن بود غر بزند، آنها براى مثال 
مى گفتند،» من ميخوام دستورزبان سطح پيشرفته ياد بگيرم، قبال زمان گذشته رو ياد 
گرفتم». همين دانش آموز در يك مكالمه غير جدى بارها در مورد زمان گذشته اشتباه 
مى كرد. او در جايى كه بايد مى گفت»: رفت» مى گفت »:برو» او تفاوت بين آگاهى 

و مهارت يافتن را نمى دانست. به

يادداشته باشيد، آگاهى چيزى است كه در موردش تحليل و فكر مى كنيد، مهارت چيزى 
است كه آنرا به اجرا در مى آوريد.

دانستن زمان گذشته بى فايده است. شما بايد قادر باشيد زمان گذشته را بطور مداوم و 
خودكاردر كلمات واقعى استفاده كنيد.
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شما به مهارت انگليسى نياز داريد نه به دانش انگليسى.

چگونگى يادگيرى عميق
اگر اين موضوع آشنا بنظر ميآيد، نااميد نشويد. شما مى توانيد به هدف تان در خصوص 

عالى صحبت كردن انگليسى تنها با

تغيير روش يادگيرى خيلى نزديكتر شويد. كافيست آهسته آهسته هر چيزى كه ياد مى 
گيريد را بارها تكرار كنيد. براى مثال، من به اعضاى دوره هايم مى گويم تا هردرس را 
روزانه حداقل تا هفت روز تكرار كنند. نكته اين است، حتى اگر فكر كنند پس از دوبار 
گوش دادن آن، بخوبى آنرا مى دانند. اگر هنوز هم سخت است، به آنها توصيه ميكنم 

هرروز تا دو، سه يا حتى چهار هفته

به دروس گوش دهند. به يادداشته باشيد اين يك مسابقه نيست. هدف حفظ كردن يا از 
بر خوانى عبارات مثل يك پرنده نيست، بلكه فهم عميق عباراتى است كه داريد ياد مى 
گيريد. اغلب سواالتى مثل اين از دانش آموزان مى شنوم»: اى.جى.، ميتونم دو درس در 
يك هفته ياد بگيرم؟» سوال خوبى است. افراد مى خواهندسريعتر پيش بروند . ميخواهند 

بيشتر كار كنند. متوجه مى

شوم. اما اگر اين سوال را از هريك از دانش آموزان سطح پيشرفته ام بپرسيد، همه شان 
يك جواب به شما مى دهند: خير.

چرا؟ زيرا يادگيرى عميق حائز اهميت است. شما مى بايد هر فايل صوتى را تا هفت 
روز گوش دهيد. هرچه بيشتر بهتر. بله، 4 روز بهتر است، 30 روز حتى از آن بهتر 
ناكافى ، عميقا غرق  تكرار  با  بود.چراكه  از هفت روز كارگزار نخواهد  است. كمتر 
مباحث نمى شويد.يكجورچالش سريع خود مى شود، چرا كه من ميدانم خيلى از افراد 
فكر مى كنند هرچه سريعتر باشد بهتر است. اما آنطور كه ميخواهيد نمى شود. شما مى 

بايد هر فايل صوتى را حداقل يكبار درروز تا هفت روز گوش دهيد. شما اين

كار را انجام مى دهيد چون ميخواهيد دانش تان عميق و عميقتر شود.براى استاد شدن 
ياد ميگيريد.

جوليا، دانش آموزى از ايتاليا، در ابتدا پذيرفتن اين ايده برايش دشوار بود. با خودش فكر 
كرد ممكن است خسته شود و اين كار يكجور وقت هدر دادن است. اما او مى خواست 
انگليسى اش را تقويت كند. بنابراين مشتاق شد تا اين كار را امتحان كند. او بارها مى 
گويد، كه فهميده است سالها صرف يادگيرى انگليسى كرده اما نه در يك روش عميق. او 
ميگويد،» وقتى درس دوم را شروع ميكردم، درس اول را بكلى فراموش كرده بودم». 
اين روزها ، جوليا گاهى قبل از رفتن به درس بعد يك ماه كامل به يك فايل صوتى گوش 
ميدهد. او مى گويد،» ديگه كار سختى نيست». روشى براى يادگيرى و گوش دادن عميق 
دنبال مىكنم كه واقعا به انگليسى من كمك كرده». بنابراين اگر شما هم يك مقاله صوتى 
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يا پادكست داريد كه گاهى به آن گوش ميدهيد تنها

يكبار به آن گوش ندهيد. يكبار كافى نيست. پنج بار كافى نيست.

شايد  يا  بدهيد.  گوش  بار  هست30  كه  چيزى  هر  يا  ،سخنرانى  مقاله  آن  به  بايد  شما 
50بار،100 بار يا بيشتر . پس از آنكه واژگان را ياد گرفتيد، همچنان گوش دهيد. چراكه 
دانستن واژگان به اين معناست كه مى توانيد امتحان دهيد و معنى را بگوييد،اما زمانيكه 
آنرا مى شنويدآيا فورا متوجه مى شويد؟ ميتوانيد ، سريع ، آسان و بطور خودكار از آن 

استفاده كنيد؟ اگر جواب خير

است شما نيازمند مطالعه مجدد آن هستيد ، شما نياز داريد كه به آن فايل صوتى دوبار 
گوش دهيد. بارها و بارها. اين يكى از رازهاى سريعتر صحبت كردن و يادگيرى حقيقى 

دستور زبان و استفاده درست از آن است. شما همچون گلف باز حرفه اى كه

چرخشش را هرروز صدها بار تمرين مى كند، هستيد. گلف باز هميشه در جست و جوى 
راه هاى ارتقاى مهارت بنيادى است. گلف باز مى داند كه مهارت يافتن در اصول خيلى 
مهم تر از دانش زياد در سطح پيشرفته است. براى مثال، شما ممكن است بارها و بارها 
در دو هفته به داستانى در زمان گذشته گوش دهيد.پس از آن به داستان ديگرى در دو 

هفته گوش مى دهيد و شايد

به داستان ديگرى در زمان گذشته در همان بازه زمانى . شما هرگز متوقف نمى شويد. 
من يك گوينده بومى هستم و در همه زندگى ام زمان گذشته را ياد گرفته ام. اما هنوز هم

به زمان گذشته گوش ميدهم و تا هر زمان زنده باشم به اين كار ادامه ميدهم. همان كلمات 
واژگان رايج را هرروز هزاران بار

آنرا سريع و  تا  قادر ساخته  اين كار مرا  داد. و  ادامه خواهم  آن  به شنيدن  ام و  شنيده 
به تكرار  تنها  استفاده كنم. رازش همين است. هرگز متوقف نمى شويد. شما  خودكار 
بيشتر نياز داريد. تمركزتان را بر رايج ترين كلمات، افعال، عبارات حين گوش دادن 
«احساس  آن  دهيد،  انجام  را  كار  آن  وقتى  كنيد.  تكرار  تكرار،   ، تكرار  سپس،  و  دهيد  قرار 
درستى « را ايجاد كرده ايد و انگليسى را طبيعى و خودكارتر استفاده خواهيد كرد. شايد 
داريد با خودتان فكر مى كنيد ». اما آيا با گوش دادن بارها و بارها به يك چيز ، خسته 
نميشم؟» البته ممكن است. بهترين راه براى جلوگيرى از خستگى، انتخاب چيزهايى است 

كه برايتان جالب باشد. اينجا

منظور از جالب «خيلى جالب « است.

محتواى جالب را چگونه پيدا مى كنيد؟ يك راهش اينست كه به انگليسى در باره چيزى 
كه شيفته آن هستيد، ياد بگيريد. براى مثال ؛ اگر شيفته ى رمان هاى عاشقانه به زبان 
خودتان هستيد، انگليسى اش را بخوانيد! كتاب هاى صوتى داستان هاى عاشقانه ساده 
را پيدا كنيد و هرروز به آنها گوش دهيد. نسخه نوشتارى كتابها را نيز پيدا كنيد و ضمن 
گوش دادن از روى آن بخوانيد. اگر عاشق تجارت هستيد ، درباره تجارت در انگليسى 
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ياد بگيريد از انگليسى بعنوان ابزار يادگيرى دانش ها و مهارت هاى ديگر استفاده كنيد. 
هر چه بيشتر بر اين محتواى جالب متمركز شويد، تكرار آن نيز غالبا آسانتر خواهد 

بود. از بارها و بارها

شنيدن آن لذت خواهيد برد.

تمرين يادگيرى عميق
تمرين شماره يك: فايل صوتى ده دقيقه اى انتخاب كنيد. اين فايل، فايل صوتى اصلى 
شما در طول هفته خواهد بود. چندبار به آن گوش دهيد. اين فرآيند را هرروز تا هفته 
بعد تكرار كنيد. واقعا خودتان را متعهد به تسلط يافتن بر آن كنيد . مقصود اينست كه 
سعى در حفظ آن نداشته باشيد بلكه مى خواهيد بر آن شناخت كامل داشته باشيد.تصور 
كنيد هر زمان كه به فايل صوتى گوش مى دهيد و آنرا مى فهميد. عميق تر در مغزتان 
مى رود. همچون بذرى است كه در ذهنتان مى كاريد. آنرا عميق بكاريد و توسط گوش 
دادن هاى پرتكرار آبيارى اش كنيد. پس از آنكه در اولين فايل صوتى ماهر شديد، دو 

فايل صوتى ديگر انتخاب

كنيد. مدت زمان هريك بايد5-02 دقيقه باشد .

به اين فايل ها نيز به روش فايل اولى گوش دهيد. با اين كار خودتان را متوجه سطوح 
مختلف يادگيرى مى كنيد. سعى كنيد از اين سطوح آگاه باشيد. ابتدا ممكن است بگوييد»: 
واى ، نه ، نمى فهمم». ممكن است براى فهم كامل نيازمند استفاده از متن باشيد. زمانى 
كه بتوانيد به كلمات و عبارات بدون بررسى آنها گوش دهيد، متوجه مى شويد كه به 
مرحله دوم راه يافته ايد. مرحله سوم زمانى خواهد بود كه داريد گوش مى دهيد و به 
آسانى بدون استفاده از متن متوجه مى شويد. چقدر طول ميكشد تا به مرحله سوم برسيد؟ 
تاثير گذار است؟چقدر  فهم شما  بر   ، فايل هاى صوتى طوالنى  به  دادن  چگونه گوش 
سريع پيشرفت خواهيد كرد و چقدر تكرار الزم است؟بيش تر اين موارد وابسته به حالت 
ذهنى شما در طول تكرار كردن ، است. ايا احساس آرامش يا انرژى داريد؟ هنگاميكه 
در سمينارها با روش واژگان جنبشى تدريس مى كنم دانش آموزان اغلب مى توانند. به 
كلمات و عبارات جديد در عرض چند دقيقه تسلط يابند، چراكه در حال حركت و تهيج 
هستند. تكرار نيمه متمركز با انرژى پايين بخوبى تكرار با انرژى هيجانى درگير شده 
، نيست. بنابراين همانطور كه در حال تكرار فايل هاى صوتى هستيد، بايستيد، بچرخيد 

و حتى عبارات را با

خودتا ن فرياد بزنيد. اگر احساس شرم داريد، در را ببنديد و اين را تا زمانيكه احساس 
بهترى پيدا كرديد، در اتاقتان انجام دهيد.

تمرين شماره دو : يك فايل صوتى براى تمرين شنيدارى انتخاب كنيد. گاليه متداولى كه 
درباره يادگيرى عميق از دانش آموزان مى شنوم آنست كه روز به روز از گوش دادن 
به همان فايل خسته مى شوند. بنابراين در اين تمرين هر چند روز تمركزتان را تغيير 
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مى دهيد. در اولين روز تنها بر يادگيرى واژگان متمركز شويد. روز بعد بازى انجام 
دهيد كه در آن شما تنها سعى در

فهم كامل فايل صوتى بدون استفاده از متن ، داريد. يك روز بعد، جمله اى پخش كنيد، 
نوار صوتى را متوقف كنيد و جمله را فرياد بزنيد. ريتم، لحن و احساس گوينده را كپى 
كنيد. بر روى تلفظ تان كار كنيد. سپس بازى امتحان كنيد كه در آن دو جمله را پخش 
مى كنيد و سپس آنها را با صداى بلند هيجانى تكرار كنيد . روز بعد، تنها به گوش دادن 
و فهميدن رجوع كنيد.اساسا ، هر روز تمركزتان را بر محتواى مشابه تغيير مى دهيد 

بنابراين از زواياى بسيار مختلفى ياد مى گيريد. نكته مهم آنست كه هر

تكرارى كه انجام مى دهيد ، يك هدف دارد.
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فصل 13

قاعده پنجم: دستور زبان را شهودى و ناخود 
آگاهانه ياد بگيريد

من به شما قول دادم، مى توانيد انگليسى را خوب ياد بگيريد بدون اينكه قواعد دستور 
زبان را مطالعه كنيد. حتى به شما

آنها نيازى  بياندازيد زيرا ديگر به  گفته بودم كه كتاب هاى دستور زبان خود را دور 
نداريد. اكنون ميخواهم به شما نشان بدهم كه به جاى آن چه كارى انجام دهيد . اين در 
يادگيرى  براى  راه  بهترين  معتقدم  من  كه  روشى   _ است  ساده  بسيار  روش  يك  واقع 
دستورزبان است _ نه تنها براى يادگيرى دستورزبان انگليسى بلكه براى دستورزبان 

هر زبانى. قاعده پنجم انگليسى آسان اينگونه

است: از داستان هاى ديدگاهى82 استفاده كنيد. اينها داستان هاى كوتاهى هستند كه در 
آنها ما چشم انداز داستان را تغيير مى دهيم. به عبارت ديگر ما چهارچوب زمانى و 
دستورزبان را براى ايجاد نسخه هاى متعددى از يك داستان تغيير مى دهيم. با خواندن 
و گوش دادن اين داستان هاى مختلف، شما مى توانيد دستورزبان را بصورت ادراكى 
بدون فكر كردن به زمان، صرف آنها و غيره ياد بگيريد. داستان هاى كوتاه ديدگاهى 
بسيار آسان و سرگرم كننده هستند. بهتر از همه اينكه، آنها به شما اجازه مى دهند كه 
اين  با استفاده از فهم محتواى داستان ها درك نماييد.  دستورزبان را بصورت طبيعى 
نكته كليدى است. به جاى مطالعه قواعد دستور زبان انتزاعى، شما مى توانيد مهارت 

هاى دستور زبان گفتارى را از انگليسى معنى دار و به ياد ماندنى ياد بگيريد. داستان

هاى ديدگاهى ابتدا توسط بلين رى92 ، خالق سيستم يادگيرى تى پى آر اس03 توسعه 
داده شدند.
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در سال 0991، رى، معلم يك دبيرستان اسپانيايى در كاليفرنيا بود و به دنبال راههايى 
براى مشغول كردن دانش آموزان خود فراتر از مشق هاى سنتى و روش هاى حفظى 
بود كه در كالس هاى زبان بكار گرفته مى شد. تى پى آر اس مخفف «داستان گويى با 
واكنش فيزيكى مطلق» (همچنين به عنوان آموزش مهارت توصيف شده است) كه از 
طريق خواندن و گفتن داستان بدست مى آيد (قسمت بعدى را ببينيد.) رى بر اين باور 
بود كه دانش آموزان مى توانند اسپانيايى صحبت كردن را بصورت طبيعى تر با گوش 
دادن به انواع خاصى از داستانهاى ساده ياد بگيرند. من فورا قدرت اين داستان ها را 
تشخيص دادم و تصميم گرفتم آنها را براى سيستم آموزشى خودم تنظيم كنم. در حال 

حاضر، داستان هاى كوتاه ديدگاهى قسمت مهمى از سيستم انگليسى

_______________________________________________

28 Point-of-View Stories

29 Blaine Ray

30  TPRS

آسان هستند . اما كاركرد اين داستان هاى ديدگاهى چگونه است ؟ در آسانترين مدل، شما با 
گوش دادن به داستان اصلى شروع مى كنيد كه معموال در زمان گذشته گفته شده است. به 
عبارت ديگر، داستان بيشتر در مورد وقايعى است كه در گذشته اتفاق افتاده اند. سپس شما 
به نسخه ديگرى از داستان با ديدگاه متفاوت گوش فرا مى دهيد. به عنوان مثال، شما ممكن 
است همين داستان را در زمان حال دوباره بشنويد. سپس به نسخه ديگرى از داستان گوش 

فرا مى دهيد كه در زمان آينده رخ داده است. يا

اينكه نسخه ديگرى كه به زبان گذشته گفته شده است و وقايع آن تا زمان حال ادامه دارند.

محتواى هر كدام از داستان ها ى ديدگاهى مانند هم هستند، اما تغيير در زمان باعث تغيير در 
زبان مورد استفاده شده مى شود .... به ويژه تغيير در افعال. با گوش دادن مكرر اين داستان 
ها، شما به راحتى و به طور طبيعى رايج ترين و مفيد ترين زمانهاى دستور زبان انگليسى 
را جذب مى كنيد. زيرا شما آنها را به صورت ناخودآگاهانه و غير مستقيم ياد مى گيريد و در 
واقع بهنگام صحبت كردن بطور صحيح از آنها استفاده مى كنيد _ در حاليكه اصال درباره 
آنها فكر نمى كنيد! مهمترين تمركز داستانهاى ديدگاهى بر روى ساختارهاى گرامرى پر 

كاربرد است. تعدادى از دانش آموزان غرق در استفاده از روش هاى گرامرى بسيار

نادر هستند و به اشكال گرامرى كه گويندگان بومى مكررا در گفتارهاى روزانه خود 
استفاده مى كنند، بى توجه اند.

به عنوان مثال، « او شش ساعت خوابيد»  يك ساختار گرامرى پر كاربرد تر از « او شش ساعت 
خوابيده بوده است «  است.

در  زيرا  ساده)،  گذشته  فرم   ) كنيم  تمركز  جمالت  فرم  اولين  بر  كه  است  مهم  بسيار 
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ارتباطات از اهميت بيشترى برخوردارند. بنابراين داستان هايى ديدگاهى كه شما استفاده 
مى كنيد، تنها به اشكال دستورزبانى رايج و مرسوم محدود شده اند. نكته مهم اينست كه 
شما بايد به اين داستان ها چند بار در روز گوش فرا دهيد. در هنگام گوش دادن نيازى 
نيست كه تغييرات دستورزبانى را تجزيه و تحليل كنيد ... و قطعا نيازى نداريد كه قواعد 
دستور زبان را تشخيص دهيد. نيازى نيست كه بدانيد كدام نسخه از داستان «گذشته ساده» 
يا « گذشته كامل» است. اين تجزيه و تحليل ها ممكن است فقط به درد زبانشناسان بخورد 
، اما مزاحم كار كسانى است كه عاشق سريع، آسان و بطور خودكار حرف زدن هستند . 
شما بايد به درك و فهم خود اعتماد كنيد و بطور ساده به هر نسخه داستان بدون تجزيه 
و تحليل آن گوش فرا دهيد. سعى كنيد ذهن تحليل گر خود را آرام سازيد و بر روى 

وقايع داستان

تمركز نماييد. با گذر زمان، شما دستور زبان را بصورت ادراكى فرا ميگيريد و بدون هيچ 
تالشى مى توانيد از آن استفاده كنيد.

در داستان سرايى از حركات فيزيكى استفاده كنيد

دكتر جيمز آشر، روانشناسى در دانشگاه ايالتى سن خوزه، يكى از اولين محققان در 
زمينه شناسايى اهميت حركت فيزيكى

در يادگيرى بود. اشر «واكنش فيزيكى مطلق» روش (تى پى آر) را پس از اين كشف 
توسعه داد كه دانش آموزان در صورتى مى توانند زبان را بطور موثر تر ياد بگيرند، كه 
بين كلمات و عبارات با حركات معنى دار ارتباط برقرار كنند. او زبان را بدون ترجمه و 
 » گفت،  مى  كالس  افراد  به  او  مثال  براى  ميداد.  درس  فيزيكى  حركات  طريق  از  تنها 
بنشينيد»  و سپس عمل نشستن رانشان ميداد. سپس مى گفت « بايستيد» و عمل ايستادن 
را نشان ميداد. پس از تكرار اين عمليات براى چند بار، دانش آموزان فورا معنى عباراتى 
همچون « بنشينيد»  و « بايستيد» را مى فهميدند. در مرحله بعد، اشر از كالس خواست 
تا به او ملحق شوند.  بنابراين هنگامى كه مى گفت: « بايستيد»، همه كالس با او به پا 
مى خواستند. و هنگامى كه مى گفت « بنشينيد»  ، كالس با استفاده از عمل خود نشان 
مى داد كه عبارت را فهميده است. در مرحله آخر، اشر به آنها دستوراتى داد اما خودش 

اجرا نكرد. سپس كالس

را تماشا نمود تا مطمئن شود كه فهميده اند.

اين كار نياز به ترجمه را از بين مى برد زيرا دانش آموزان عبارات را به اعمال فيزيكى 
مرتبط مى نمودند. با گذر زمان، دانش آموزان در كالس دكتر اشر توانستند دستورات 
مانند» بايستيد، پنج بار بچرخيد، سپس به عقب، سمت در برويد و آن را  بسيار پيچيده 
ببنديد» را ياد بگيرند. دكتر اشر تسلط درونى را از طريق استفاده از دستورات و عملكرد 

ها فراهم ساخت. سپس دكتر اشر و محققان ديگر تى پى آر را اصالح نمودند و اشاراتى
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را براى نشان دادن واژه هاى انتزاعى تر مانند «فكر كردن» يا «اميدوار بودن» به آنها 
اضافه نمودند. تى پى آر ،پيش از روش تى پى آر اس (داستان گويى با پاسخ فيزيكى 

مطلق) بلين رى بود. رى

متوجه شد اگر عملكرد ها و اشارات با يكديگر براى خلق يك داستان تركيب شوند، دانش 
آموزان مى توانند سريع تر ياد بگيرند. تى پى آر اس، روشى است كه، دانش آموزان را 

وا ميدارد در داستان سرايى هم از نظر فيزيكى و هم شفاهى شركت كنند. اين

روش نقطه شروعى براى بيشتر سيستم انگليسى آسان بود.

نمونه ايى از داستان ديدگاهى
اجازه دهيد نمونه ايى ساده از داستان ديدگاهى را ارائه دهم:

پسرى وجود دارد. نام او بيل است. بيل به فروشگاه مى رود. او يك بطرى آب مى خرد. 
او دو دالر براى آب پرداخت مى كند.

بله، همين است.اكنون اين داستان كوتاه ما است. خيلى جالب نيست، با اين حال شما مى 
توانيد به آسانى آن را بفهميد. اين داستان در زمان حال رخ داده است و شما فقط بايد 
آن را بفهميد. اگر اين يك داستان صوتى مى بود، شما مى توانستيد در طول يك هفته يا 
بيشتر هر روز به آن گوش فرا دهيد. به ياد داشته باشيد، ما در حال تالش براى يادگيرى 

عميق هستيم، بنابراين شما

بايد اين داستان را بارها و بارها تكرار كنيد. سپس من همين داستان را دوباره به شما 
مى گويم اما اكنون در زمان گذشته:

پسرى به نام بيل بود. ديروز، او به فروشگاه رفت. او يك بطرى آب خريد. او دو دالر 
براى آب پرداخت كرد.

بله همين بود. يك داستان بسيار ساده. البته در درس هاى من از داستان هاى بلندترى در 
زمان هاى مختلف استفاده مى شود. اين داستان ها مشكل تر و جالب تر هستند. اما در 
اينجا تنها از يك مثال ساده استفاده نمودم تا به شما در فهم موضوع كمك نمايم. اكنون 
شما داستان بيل را هم در زمان حال و هم در زمان گذشته خوانديد يا شنيديد. در حالت 
ايده آل، شما نسخه هاى صوتى را داريد و مى توانيد به داستان در زمان گذشته گوش 
بدهيد. هنگامى كه به اين داستان ها گوش مى دهيد، درباره قواعد دستور زبان فكر نكنيد. 
شما نيازى به تجزيه و تحليل نداريد. مثال : « اوه ، اين فعل به زمان گذشته است» يا « 
اوه، ‘  پرداخت كرد‘ جزء افعال بى قاعده است». نه،نه،نه- شما نيازى به فكر كردن در 
مورد اين موضوع نداريد. تنها به هر نسخه از داستان گوش بدهيد و معنى آن را بفهميد. 
اين تمام چيزى است كه شما به آن نياز داريد. به اولين داستان گوش دهيد و معنى آن را 
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بفهميد. به دومين داستان گوش دهيد و معنى آن را بفهميد. اين همه آن چيزى است كه 
شما به آن نياز داريد. اين همان يادگيرى دستورزبان

بصورت آسان و بدون زحمت است.

پس از آن، شما به نسخه زمان آينده داستان گوش فرا خواهيد داد:

تصور كنيد، پسرى خواهد بود كه نامش بيل است. او به مغازه خواهد رفت و يك بطرى 
آب خواهد خريد. او دو دالر براى آب پرداخت خواهد كرد.

اين پايان مثال كوتاه ما با زمان آينده است. دوباره، تمام كارى كه شما انجام مى دهيد، 
گوش دادن به اين داستان آسان كوتاه

است. شما به نسخه حال گوش مى دهيد. شما به نسخه گذشته گوش مى دهيد. شما به 
نسخه آينده گوش مى دهيد. هر روز به مدت هفت روز يا بيشتر، به هر يك گوش خواهيد 

داد. ما حتى مى توانيم نسخه هاى بيشترى نيز اضافه كنيم. ما مى توانيم هر

نوع گرامرى را با اين جمله تمرين كنيم. براى مثال، من ممكن است بگويم:

پسرى بود. از سال گذشته، او هر روز به فروشگاه رفته است. او هرروز يك بطرى آب 
خريده است. او دو دالر براى آب مى پرداخت.

شما نيازى نيست نام دستورزبانيه زمان فعلى كه من از آن استفاده مى كنم را بدانيد. اين 
زمان حال كامل ناميده مى شود، اما شما نيازى نداريد كه آن را بدانيد. من نميخواهم شما 
در مورد آن فكر كنيد. دوباره تمام چيزى كه شما نياز داريد، گوش دادن به اين نسخه از 
داستان است. البته من از عبارات اضافى براى كمك به فهم شما براى معنى استفاده مى 
كنم. من گفتم، «از سال گذشته»  ، بنابراين اكنون شما مى دانيد كه اين فعل ها تغيير مى 

كنند زيرا چيزى در گذشته اتفاق افتاده است و تا مدت زمانى

ادامه دارد اما شما نيازى نداريد در مورد آن فكر كنيد. اين همان دليلى است كه چرا اين 
داستان ها آنقدر آسان و قدرتمند هستند. شما فقط گوش مى دهيد. شما به داستان شماره 

يك گوش مى دهيد. شما به داستان شماره دو گوش مى دهيد، شما به داستان

شماره سه و شماره چهار گوش مى دهيد و سپس دستورزبان را مانند يك فرد بومى ياد 
مى گيريد ، مانند يك كودك.

هنگامى كه شما دستورزبان را اينگونه ياد مى گيريد، و از اين نوع داستان ها استفاده 
مى كنيد، انگار مانند يك ورزشكار تمرين مى كنيد و خود را از يك برنامه درسى پنهان 
رها ميسازيد. اين همان تفاوت بين يادگيرى دستور زبان به عنوان يك دانش انتزاعى و 
كسب مهارت استفاده از دستور زبان در گفتار واقعى است. شما مهارت را مى خواهيد. 

شما مى خواهيد از دستورزبان

صحيح بدون فكر كردن در مورد آن استفاده كنيد.
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چگونه به داستان هاى ديدگاهى گوش دهيد

به جهت اينكه از يك داستان ديدگاهى بيشترين استفاده را ببريد، نهايت تالش خود را 
براى تمركز بر روى داستان بكنيد و در ذهن خود همانطور كه داريد به آن گوش فرا مى 
دهيد،تجسم كنيد. قسمت هايى از مغز خود را كه بر روى زمان ها برچسب مى زنند يا 
در مورد دستورزبان فكر مى كنند خاموش كنيد. به جاى آن در مورد خطى فكر كنيد كه 
از ميان بدن شما مى گذرد. پشت سر شما گذشته است. در مقابل شما آينده است. اكنون 

تصور كنيد داستانى كه شما گوش مى دهيد درون يك جعبه يا راديو

قرار دارد. هنگامى كه شما نسخه گذشته را مى شنويد، سعى كنيد تصور نماييد كه جعبه 
پشت شما قرار دارد و در گذشته است. هنگامى كه به نسخه آينده گوش مى كنيد، جعبه 
را در مقابل خود ترسيم كنيد كه در آينده قرار دارد. تصور جايى كه اين جعبه يا راديو 

را بر روى خطى مى گذاريد ، به داستان يك جزء بصرى مى دهد كه به شما

كمك مى كند بطور مستقيم دستور زبان را بفهميد.

در حاليكه فهميدن اين عقيده با خواندن نمونه داستان هاى ديدگاهى بسيار آسان است، 
بسيار ضرورى كه شما از نسخه صوتى استفاده نماييد. قاعده سوم را بخاطر آوريد: 
گوش دادن عامل كليديه صحبت كردن است. شما نه تنها مى خواهيد دستورزبان را 
بطور مستقيم ياد بگيريد، بلكه حتى مى خواهيد دستورزبان گفتارى را ياد بگيريد. به 
اين معنا كه، درست مانند يادگيرى واژگان ، شما نياز داريد، دستورزبان را با استفاده 
با استفاده از داستان هاى ديدگاهيه  يادگيرى دستورزبان  ياد بگيريد.  از گوش هايتان 
صوتى «احساس شما براى صحت « را توسعه ميدهد ، همان مهارتى كه توسط افراد 
بومى مورد استفاده قرار مىگيرد. هر نوع تكرار و هر نوع تغيير اين احساس را تقويت 

ميكند. در نهايت، شما دستور زبان صحيح را مى دانيد زيرا درست

بنظرتان مى آيد. هيچ نيازى به فكر كردن در مورد شرايط زبانشناسى نيست.

اين زمانى است كه شما فكر مى كنيد داستان هاى ديدگاهى به كار مى آيند. بخاطر 
مكالمه  يك  در  بيافتد.  اتفاق  فورا  بايد  واقعى  دستورزبان  مهارت  كه  باشيد  داشته 
واقعى، شما بايد دستورزبان صحيح را بدون ترديد توليد كنيد. شما هيچ زمانى براى 
بصورت  تواند  مى  تنها  آنى  دستورزبان  مهارت  اين  نداريد.  قواعد  به  كردن  فكر 
ناخودآگاهانه رخ دهد و داستان هاى ديدگاهى يكى از بهترين راه ها براى انجام اين 
كار هستند. با استفاده از اين داستان ها، شما از مرحله غير ضرورى فكر كردن در 
مورد قواعد انتزاعى فرار مى كنيد. شما بصورت ادراكى قواعد انگليسى صحيح را 
توليد مى كنيد بدون اينكه آگاهانه در مورد آن فكر كرده باشيد. به اين طريق، شما 
از دستورزبان مانند يك فرد بومى استفاده مى كنيد. اين كار زمان و تكرار مى طلبد 
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اما اين داستان ها

به شما آموزش موثرترى براى تسلط در دستورزبان گفتارى مى دهند .

مزاياى روانشناختى
ما در مورد مزاياى داستان هاى ديدگاهى براى تقويت انگليسى بحث كرده ايم. اين مزايا 
بسيار مهم هستند. يا اين حال، شايد مزاياى روانشناختى اين داستان ها قدرتمند تر باشند. 

براى بسيارى از زبان آموزان، مطالعه دستور زبان انتزاعى يكى از جنبه

هاى دردناك مطالعه زبان انگليسى است. بسيارى از مردم مطالعه دستور زبان را خسته 
كننده، گيج كننده و نااميد كننده مى دانند. بسيارى هنوز از ايده ى تالش براى بخاطر 
سپردن قاعده دستورزبانى ديگرى مى ترسند. بيشتر فراگيران انگليسى خاطرات بدى 
از درس هاى دستورزبان و آزمون هاى آن دارند. مطالعه دستورزبان يكى از راههايى 
است كه مى توان توسط آن افراد باهوش را احمق جلوه داد. اين افراد قواعد دستور زبان 
بسيارى را مطالعه و حفظ مى كنند. آنها از مقاالت انگليسى، حروف اضافه، اسامى قابل 
شمارش و غير قابل شمارش استفاده مى كنند. اما هنگامى كه نوبت به صحبت كردن 
واقعى مى رسد، آنها خودشان را در حالى مى بينند كه مدام در حال اشتباه كردن هستند. 
با وجود اينكه آنها دستورزبان را «مى دانند»، اما هنگام استفاده از آن مشكل دارند. از 
خودشان مى پرسند،  « چه مشكلى پيش آمده است؟» ، « من اين را مى دانستم. « آنها 

احمق نيستند. آنها به سادگى

دانش را با مهارت اشتباه گرفته اند. دانش دستورزبان را براى زبان شناسان حرفه ايى 
بگذاريد. كار شما كسب مهارت دستورزبان

بصورت مستقيم است و داستان هاى ديدگاهى بهترين راه براى انجام اين كار هستند.

تمرين انجام دهيد
يك  است.  خودتان  ديدگاهيه  هاى  داستان  خلق  براى  كننده  سرگرم  راه  يك  اينجا  در 
داستان ساده را در مورد چيزى كه به آن عالقه منديد بيابيد. داستان بايد حاوى كلمات 
يا عباراتى باشد كه شما آنها را نمى فهميد و بايد براى فهميدن آنها به ديكشنرى نگاهى 
اين  در  بايد  كلمه جديد  پنج  باشد. حداكثر  بايد ساده  داستان  اين  اين حال  با  بياندازيد. 
داستان استفاده شده باشد. اكنون اين داستان را به معلم انگليسى خود يا دوستى كه زبان 
از زمان هاى  داستان را  كه  بخواهيد  آنها  از  بدهيد.  نشان  كند،  انگليسى صحبت مى 
مختلف دوباره بازنويسى كنند. آنها بايد حداقل نسخه هاى جديدى در زمان هاى گذشته، 
حال و آينده بنويسند. پس از اينكه آنها هر نسخه را نوشتند، از آنها بخواهيد هركدام 
از داستان ها را بخوانند و آنها را ضبط كنند. سپس براى يك تا دو هفته بعد، به تمامى 
نسخه هاى داستان هر روز گوش كنيد. هنگامى كه شما در اين داستان ها استاد شديد، 
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اين فرايند را دوباره با يك داستان كامال جديد تكرار كنيد. درحقيقت با هرروز گوش 
دادن ، شما مى توانيد قابليت دستورزبان گفتارى خود را بهبود بخشيد. درست

مانند يك ورزشكار، خودتان را در مهارت استفاده از دستورزبان بصورت خودكار 
آموزش مى دهيد.
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فصل 14 

قاعده ششم: انگليسى واقعى ياد بگيريد و 
كتاب هاى درسى تان را دور بريزيد.

شما سالها انگليسى مطالعه كرده ايد. اما هنگامى كه صحبت كردن شخص ديگرى را 
ميشنويد، مانند انگليسى كه شما ياد گرفته ايد، نيست. شما فهم جمالت او را مشكل مى 
يابيد و هنگامى كه شما شروع به صحبت كردن مى كنيد، مردم گيج به نظر مى رسند. 
متاسفانه اين تجربه بسيار رايج است. اين اتفاق زمانى رخ ميدهد كه شما انگليسى را به 
شيوه سنتى فراگرفته ايد ، كه در آن معلم شما به شدت به كتاب هاى درسى و تمرين هاى 
كالسى تكيه مى كند . به همين علت است كه ما در سيستم انگليسى آسان از كتاب هاى 
درسى استفاده نمى كنيم. در حقيقت شما از طرف من اين اجازه را داريد كه كتاب هاى 
درسى خود را دور بياندازيد. ادامه دهيد. آنها را در سطل اشغال پرت كنيد. همانطور كه 
قبال گفته بودم، كتاب هاى درسى راهى براى يادگيرى زبان نيستند. با انگليسى آسان ، 
شما انگليسى واقعى ياد ميگيريد و اين همان قاعده ششم است. كتاب هاى درسى داراى 
مشكالت متعددى هستند. اولين مشكل آنها اين است كه بر روى دستورزبان تمركز مى 
بايد از مطالعه دستور زبان اجتناب ورزيد،  تاكنون در مورد داليلى كه چرا  كنند. ما 
بحث نموده ايم. مشكل بزرگ ديگر اين است كه كتاب هاى انگليسى بيشتر شكل رسمى 
زبان انگليسى را آموزش مى دهند. اين همان شكلى از انگليسى است كه شما معموال در 

نوشتار مى يابيد. كتاب هاى درسى به شدت

بر روى مكالمه هاى دونفرى تكيه مى كنند كه كامال غير طبيعى هستند. شايد شما اين 
مكالمه را بشناسيد:

«سالم»
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«سالم. حالتان چطور است؟»

« من خوبم، شما چطوريد؟

كتاب درسى ممكن است همراه با يك فايل صوتى باشد كه بازيگران آن ممكن است با 
استفاده از ريتم عجيب و غريب و

تلفظ كامال غيرطبيعى، اين ديالوگ ها را بخوانند. بنابراين، در زندگى واقعى چه اتفاقى 
مى افتد؟ شما ديالوگ هاى موجود در كتاب درسى را مطالعه مى كنيد و سپس فكر مى 
كنيد انگليسى را ياد گرفته ايد. سپس به يك كشور انگليسى زبان مانند امريكا سفر كرده 
و شخصى را در ايستگاه اتوبوس مى بينيد و آنها مى گويند: « هى، چطورى ؟ البته آنها 

فقط به شما خوش آمد مىگويند و

استفاده مى  انگليسى واقعى مرسوم خود  از  آنها  اما  : «حال شما چطوره؟.  مى پرسند 
در سان  معلم  يك  عنوان  به  واقع،  در  است.  رايج  بومى  افراد  ميان  در  بيشتر  كه  كنند 
فرانسيسكو، اغلب اين شكايات متداول را از دانش آموزان مى شنيدم. آنها از كشورهاى 
بسيارى براى تحصيل، به امريكا سفر كرده بودند. بسيارى از دانش آموزان جديد فكر 

مى كردند جزء زبان آموزان انگليسى سطح

پيشرفته هستند. نمره هاى آزمون بسيارى از آنها خيلى باال بود. با اين حال، هنگامى كه 
سعى مى كردند با افراد واقعى ارتباط برقرار كنند، مشكالت زيادى داشتند. دانش آموزى 
به نام اومبرتو را به خاطر مى آورم كه به من مى گفت، « من نمى تونم بفهمم كه افراد 
چى مى گن. نميفهمم مردم تو ايستگاه اتوبوس چى ميگن. حرف پيشخدمت هاى رستوران 
رو نمى فهمم. فكر مى كردم انگليسيم در سطح پيشرفته است اما صحبت هاى هيچ كسى 

رو نمى فهمم». مانند بيشتر دانش آموزان، اومبرتو كتاب هاى درسى

رسمى انگليسى را مطالعه كرده بود اما هيچگاه مكالمه واقعى انگليسى را فرا نگرفته بود.

او در آزمون ها نتيجه خوبى از خود نشان داده بود، اما در جهان واقعى نمى توانست خوب 
عمل كند. همچنين تلفظ واقعى نيز متفاوت از آن چيزى است كه شما در كتاب هاى درسى 
و فايل هاى صوتى مى يابيد. اين منبع ديگر از مشكالت براى كسانى است كه با استفاده 
از روش هاى سنتى ياد مى گيرند. مدارس معموال تلفظ ديكشنرى رسمى را براى كلمات 
انگليسى نشان مى دهند. در حاليكه كتاب هاى درسى به شما «حال شما چطور است؟ 
« را آموزش مى دهند، يك سخنگوى امريكاييه واقعى چيز ديگرى مانند اين مى گويد: 
«چيكار ميكنى؟ «، «اوضاع چطوره؟» ، «هى، چه خبرا؟» يا «خوشبختم.» براى اينكه 
بتوانيد يك ارتباط واقعى در انگليسى برقرار كنيد، شما بايد كامال اين انگليسى واقعى را 
بفهميد. و اين ها، تنها ساده ترين نمونه هاى احوالپرسى است. همه زبان پر از چنين مثال 
هايى است. جاى تعجب نيست كه حتى فراگيران كتاب هاى درسى «پيشرفته» انگليسى 
در هنگام ارتباط برقرار كردن با افراد واقعى دچار مشكل مى شوند. اصطالحات مشكل 
شايع ديگر براى فراگيران كتاب درسى مى باشد. زبان انگليسى امريكايى گفتارى پر از 

اصطالح است، در حاليكه شما تعداد كمى از آنها را در كتاب هاى درسى خود ياد



صحبت به زبان انگلیسی را مانند یک شخص بومی انگلیسی بیاموزید

99

مى گيريد. اخيرا من مكالمه ايى را با پدرم در مورد موضوع تجارت ضبط نمودم.

بعدها، هنگامى كه مطلب ضبط شده را بررسى نمودم، بسيار حيرت زده شدم هنگامى كه 
ايم. اصطالحات عباراتى  كرده  استفاده  كوتاه  مكالمه  آن  در  زيادى  ديدم چه اصطالحات 
هستند كه معانى متفاوتى نسبت به كلمات منفرد درون خودشان دارند. آنها اغلب بر اساس 
استعارات يا موضوعات فرهنگى هستند و فهم آنها بصورت مدلل ميتواند بسيار سخت باشد. 
براى مثال، در يك جلسه كارى، يك همكار ممكن است بگويد، « ما در آن پروژه موفق 
شديم.» اين اصطالح ريشه در ورزش فوتبال امريكايى دارد و به معناى كسب يك موفقيت 
يا پيروزى بزرگ است. ممكن نيست شمااين عبارت را در يك كتاب درسى ياد بگيريد، 
با اين حال اين اصطالحى است كه زياد توسط امريكايى ها مورد استفاده قرار مى گيرد. 
بديهى است كه كتاب هاى درسى ابزارهاى ناموثرى در يادگيرى هستند. پس بايد از چه نوع 

ابزارهايى استفاده نمود؟ شما همانند افراد بومى ياد خواهيد گرفت : با استفاده

از ابزارهاى معتبر واقعى. قانون ششم: تنها از ابزارهاى انگليسى واقعى استفاده كنيد. 
منظور من از واقعى در اينجا چيست؟

خوب، من در مورد ابزارهاى انگليسى صحبت مى كنم كه براى گويندگان بومى وجود 
دارند و يا بسيار شبيه به آنهايى هستند كه توسط بوميان استفاده مى شوند. اين ابزارها 

مى توانند كتب، مقاالت، كتاب هاى صوتى، پادكست ها، فيلم ها، و غيره باشند. شما

 تسكداپ .دينك اديپ تنرتنيا ىور رب ار نداد شوگ ىسيلگنا ىاهرازبا زا ىرايسب ديناوتىم
.https://itunes تياس بو هب ديناوت ىم امش .مراد تسكداپ كي نم .دنتسه ىلاع اه

apple.com/us/podcast/effortless-english-podcast/id188333691 و ديورب

به من گوش دهيد هنگامى كه در مورد انگليسى ، در مورد يادگيرى و در مورد عقايدم 
صحبت مى كنم. اين پادكست رايگان و

آسان است. شما مى توانيد بارها و بارها گوش دهيد _ ابزارهاى واقعى بسيارى وجود 
دارند. من فقط بصورت عادى صحبت

نميخوانم.  و چيزى  آورم  نمى  در  ادا  من  واقعى هستم.  بومى  يك سخنگوى  و  كنم  مى 
زبان  يادگيرى  هاى  پادكست  توانيد  مى  شما  دارند.  وجود  هم  ديگرى  هاى  پادكست  و 
انگليسى را انتخاب كنيد و بهتر از آن پادكستى در مورد هر موضوعى كه به آن عالقه 
داريد. در صورتى كه ورزش دوست داريد، پادكست هاى انگليسى را بيابيد كه در مورد 

ورزش صحبت مى كنند. اگر شيفته ى

اگر  زنند.  مى  حرف  ماشين  مورد  در  كه  بيابيد  را  هايى  پادكست   ، هستيد  ها  ماشين 
موضوع ورزش و سالمت را دوست داريد، پادكست هايى در مورد آنها بيابيد. كتاب 

هاى صوتى راه عالى ديگرى براى تمرين مهارت شنيداريتان هستند. يك كتاب صوتى

كتابى است كه شخصى آن را مى خواند و افراد ديگر آن را ضبط مى كنند. بنابراين، 
به جاى خواندن يك كتاب، شما به كتاب گوش مى دهيد. نكته مهم اينست كه كتاب هاى 
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صوتى انتخاب كنيد كه

براى افراد بومى ضبط شده اند. همچنين كتاب هاى صوتى انتخاب كنيد كه براى شما 
آسان هستند. ممكن است نياز باشد با

كه  كنم  تضمين  توانم  مى  من  ندارد.  اشكالى  كنيد.  شروع  كودكان  هاى  داستان  كتاب 
گوش دادن به كتاب داستان كودكان جالب تر و مفيد تر از كتاب هاى درسى خسته كننده 
است. يكى از انواع ابزارهاى صحيح مورد عالقه من در يادگيرى انگليسى كتاب هاى 
كودكان با فايل صوتى است. اين كتاب ها بسيار مفيد هستند زيرا شما مى توانيد همزمان 
هم بخوانيد و هم گوش دهيد. شما همچنين مى توانيد به واژگان ناشناخته در ديكشنرى 
نگاهى بياندازيد. من اغلب بايد به دانش آموزان بزرگسالم يادآورى نمايم كه در هنگام 
خريد كتاب كودكان به خود مغرور نباشند و احساس شرم نكنند. شما احتماال كتابى را 

كه توسط دكتر سوس نوشته

شده است را بسيار جالب تر از كتاب درسى مى يابيد زيرا اين يك داستان واقعى است 
كه براى افراد بومى نوشته شده است.

هاى  كتاب  به  توانيد  باال رفت، مى  انگليسى شما  و سطح  كرديد  پيشرفت  كه  همچنان 
واقعى  انگليسى  به  فقط  دهيد.  فرا  گوش  نوجوانان  يا  جوان  بزرگساالن  براى  صوتى 
گوش دادن، ادامه دهيد. هنگامى كه براى شما خيلى راحت مى شود، كتاب كمى سخت 
ترى را انتخاب كنيد تا زمانيكه آن كتاب نيز براى شما ساده شود. در نهايت هنگامى كه 
پيشرفت كرديد مى توانيد به سى ان ان13 يا بى بى سى23 يا فيلم هاى سينمايى امريكايى 
، انگليسى، استراليايى و غيره گوش دهيد. اما دوباره به خاطر داشته باشيد كه اين يك 
سطح پيشرفته است، با چيزهاى آسان شروع كنيد. با تمركز بر روى ابزارهاى انگليسى 

واقعى، شما خود را در زبانى غرق مى

سازيد كه توسط افراد بومى مورد استفاده قرار گرفته است.

شما يك زبان ويژه عجيب و غريب را ياد نمى گيريد كه فقط به دانش آموزان ياد داده 
شده است. با گوش دادن به انگليسى واقعى، شما تضمين مى نماييد كه زبان مفيدى را 
ياد مى گيريد كه در جهان واقعى استفاده شده است. در همين زمان از آنجايى كه شما 
از ابزارهايى استفاده مى كنيد كه معتبر هستند، اصطالحات و فرهنگ را نيز ياد مى 
گيريد كه براى فهم انگليسى گفتارى حياتى هستند. من نسخه صوتى اين كتاب را ايجاد 
نمودم، بنابراين شما مى توانيد از اين كتاب نيز براى تمرين انگليسى استفاده كنيد. پشت 
كتاب را براى كسب جزئيات بيشتر ببينيد. ابزارهاى واقعى انگليسى حتى به شما كمك 

مى كنند كه سريع تر در امتحان

هايى مانند تافل قبول شويد.

با  كه  آموزانى  دانش  داد  نشان  شد  انجام  هيستينگز33  اشلى  دكتر  توسط  كه  تحقيقاتى 
ابزارهاى صحيح ياد گرفته اند (كتب، فيلم ها، نمايش هاى تلويزيونى) 53 درصد بيشتر 
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از دانش آموزانى ارتقا مى يابند كه در دوره هاى آماده سازى تافل با استفاده از آزمون 
تمركز  دادن  گوش  درحاليكه  خواندن چطور؟  مورد  در  اند.  كرده  مطالعه  نمونه  هاى 
اصلى شما خواهد بود، خواندن ابزارهاى معتبر نيز موثر است. با خواندن شما همين 
اصول را دنبال مى كنيد ، همان اصولى كه در رابطه با ابزارهاى گوش دادن معتبر 
دنبال نموديد. شما رمان يا كتاب داستان هاى انگليسيه آسان مى خوانيد. كتاب هايى را 
انتخاب مى كنيد كه لذت بخش تر هستند. چيزى را برداريد كه از آن لذت مى بريد، 

چيزى كه جالب است _ شايد يك داستان عاشقانه و يا يك داستان ماجراجويانه

يا هر موضوع و مقوله اى كه شما را شيفته خود مى سازد.

براى  راه  ترين  قدرتمند  كه  نامد  مى  آزاد»  داوطلبانه  خواندن   » را  اين  كراشن  دكتر 
واژگان  افزايش  باعث  معتبر  ابزارهاى  خواندن  است.  شما  انگليسى  واژگان  افزايش 
ميشود كه خيلى سريعتر از خواندن فهرست كلمات است. همانطور كه در فصل بعدى 
خواهيد ديد اين نوع خواندن بهترين فعاليت ممكن براى تقويت توانايى نوشتارى انگليسى 
شما است. تحقيقات نشان داد كه خواندن و گوش دادن به منظور لذت بردن منجر به 
عملكرد بهترى در تافل مى شود. من هميشه به دانش آموزان خود توصيه مى كنم كه با 
رمان هاى كودكان در سطح ابتدايى يا راهنمايى شروع كنند. براى مبتديان، خوانندگان 
«مور  مانند  هايى  كتاب  سرى  همچنين  من  باشد.  مفيد  مىتواند  نيز  شده  بندى  درجه 

مور43» ، «پسران هاردى53» و « نانسى درو63» را دوست دارم. اين سرى

شامل كتاب هاى متعددى هستند، در بعضى موارد بيشتر از 03 كتاب ، آنها به آسانى 
خوانده مى شوند و به توانايى نوشتارى شما، سرعت خواندن و واژگان كمك مى كنند. 
همچنان كه پيشرفت مى كنيد، بطور طبيعى در جستجوى كتاب ها و فايل هاى صوتى 
سخت تر خواهيد بود. يكى راهكار مناسب يافتن نويسنده ايى است كه دوست داريد و 
سپس خواندن هريك از كتابهاى او. براى مثال، اگر از داستان هاى ترسناك لذت مى 
بريد مى توانيد هريك از كتابهاى نوشته شده توسط استيون كينگ73 را بخوانيد. اگر از 
داستانهاى عاشقانه لذت ميبريد، چرا همه كتاب هاى دانيل استيلر83 نمى خوانيد؟ اگر 

بتوانيد نسخه هاى صوتى اين كتاب ها

را بخوانيد كه چه بهتر.

با گذر زمان شما مى توانيد تمام سرى كتاب ها را تمام كنيد و مهارت انگليسى واقعى 
خود را بصورت اساسى بهبود بخشيده ايد. در دوره هاى انگليسى آسان من، اغلب بر 

روى موضوعاتى مانند خود بهسازى و موفقيت تمركز مى شود. از اعضا مىخواهم
_______________________________________________

31 CNN

32 BBC

33 Dr. Ashley Hastings



ای.جی. هاگ

102

34 Goosebumps

35 The Hardy Boys

36 Nancy Drew

37 Stephen King

38 Danielle Steele

نه بر اجزاء زبان.  كه بر روى موضوعات و انگليسى واقعى در دروس من تمركز كنند، 
هر چه شما بيشتر به يك موضوع در دنياى واقعى متصل باشيد، آسانتر انگليسى را ياد مى 

گيريد. در حقيقت يك موقعيت انگليسى ايده آل زمانى است كه شما بسيار

به موضوع عالقه منديد و كامال فراموش مى كنيد كه انگليسى گوش مى دهيد يا مى 
خوانيد. هنگامى كه اين اتفاق مى افتد،

يادگيرى زبان بدون هيچگونه تالشى رخ مى دهد.

خيلى آسان؟ خيلى سخت؟ يا فقط درست؟
آموزان  دانش  اغلب  ؟  بخوانيد  يا  كنيد  گيريد چه چيزى گوش  چگونه تصميم مى 
من در اين باره نگرانند كه چيزى را كه انتخاب مى كنند بسيار ساده است. توصيه 
من اين است: چيزى را انتخاب كنيد كه بتوانيد بفهميديد و اصال خيلى سخت نباشد 
اما در عين حال شما را به كمى چالش دعوت كند. زبان شناسان اين را «ورودى 
دريافتنى به عالوه يك» مى نامند و آن را به عنوان ابزارى توصيف مى كنند كه 
تنها يك سطح باالتر از جايى كه شما هم اكنون هستيد، قرار دارد. آنها معتقدند دانش 
قرار  استرس  كم  گيرند، كه در شرايط  ياد مى  بهتر  دوم را زمانى  آموزان زبان 
دارند و به موضوعات بحث شده نيز عالقه مندند. شما مىتواند سخت بودن كتاب 
را با استفاده از ديكشنرى امتحان كنيد و ببينيد آيا كتاب به ديكشنرى نياز دارد يا 
خير؟ شما بايد هنگامى كه تنها چند كلمه جديد در يك صفحه مى يابيد، بتوانيد سريع 
بخوانيد و گوش بدهيد. از آنجايى كه شما بيشتر كلمات را مىفهميديد، بنابراين مى 
توانيد معنى كلمات جديد را بدون قطع كردن ارتباط خودتان با متن، بفهميد. فقط 
ادامه بدهيد زيرا شما دوباره با كلمات جديد مشابه برخورد خواهيد كرد. هنگامى 
كه اين كار را انجام مى دهيد، مى توانيد بهتر معنى كلمات جديد را حدس بزنيد. در 
نهايت شما اين واژگان جديد را بطور ساده با لذت بردن از انگليسى واقعى بدون 

استفاده از ديكشنرى

ياد خواهيد گرفت.



صحبت به زبان انگلیسی را مانند یک شخص بومی انگلیسی بیاموزید

103

هنگامى كه به متون انگليسى واقعى گوش مى دهيد، در واقع انگليسى واقعى را فرا 
بريتانيايى ها و غيره   ، كانادايى ها،استراليايى ها  امريكايى ها،  مى گيريد كه توسط 
استفاده شده است. اين همان طريقى است كه ما واقعا صحبت مى كنيم. با جابه جا كردن 
كتاب هاى درسى با اين متون ، شما براى ارتباط برقرار كردن با جهان واقعى آماده 
خواهيد شد. هنگامى كه شخصى در خيابان به شما خوش آمدگويى مى كند، شما او را 
مى فهميديد. هنگامى كه شخصى از يك اصطالح معمولى استفاده مى كند، شما او را 
مى فهميد. در نهايت شما كامال نمايش هاى تلويزيونى و فيلم ها را ميفهميد. قاعده ششم 

يك فاكتور كليدى است: انگليسى

واقعى را ياد بگيريد.

يادگيرى مكالمه معمولى
در سان فرانسيسكو جايى كه من زندگى مى كردم، دانش آموزان زيادى را با رتبه هاى 
باال در آزمون و در كالس انگليسى ديده ام . با اين حال هنگامى كه آنها در كافه مى 
نشستند، نمى توانستند بفهمندند كه مردم اطراف آنها چه مى گويند. آنها مطلقا هيچ عقيده 
ايى در رابطه با اينكه افراد امريكايى در مورد چه صحبت مى كنند، نداشتند. آنها در يك 
محيط رسمى آكادميك انگليسى با تمركز بر روى قواعد دستورزبان آموزش ديده بودند. 
من فكر مى كنم كه اين كامال يك حركت عقب گرد است. مكالمه معمولى بايد اولين چيزى 
باشد كه شما ياد مى گيريد. اولين نياز ارتباط برقرار كردن با افراد ديگر است. شما مى 
خواهيد با افراد داخل كافه صحبت كنيد. شما مى خواهيد دوستانى پيدا كنيد و بفهميد آنها 
چه مى گويند. شما مى خواهيد با همكاران خود صحبت كنيد. شما مى خواهيد برنامه 

هاى تلويزيونى و فيلم ها را بفهميد. انگليسى رايج بايد اولين

آكادميك  انگليسى  بروى  نياز  گيريد... و سپس، در صورت  فرا مى  باشد كه شما  چيزى 
تمركز كنيد. براى كمك به شما ، ما مجموعه ايى جديد از مكالمه هاى ضبط شده، واقعى و 
خودجوش را فراهم نموده ايم. اينها مكالمه هاى واقعى با دوستان، خانواده، و شركاى تجارى 
مى باشند. ما نمايشنامه نمى خوانيم. ما بازيگر نيستيم. شما انگليسى واقعى را كه ما هر روز 
با يكديگر استفاده مى كنيم مانند زبان عاميانه، اصطالحات، فحش، جوك، منابع فرهنگى، و 
غيره را ياد مى گيريد. شما همچين كلمات مكمل را مى شنويد (مانند، : «اه»،»اوم»، «مى 
دونى»،»مثله)» كه از عناصر اصلى تشكيل دهنده انگليسى هستند و از كتاب هاى درسى 
حذف شده اند. شما ريتم طبيعى انگليسى را مىشنويد ، راهى كه ما به سمت جلو و عقب مى 
رويم، از عبارات استفاده مى كنيم و حرف همديگر را قطع مى نماييم. ما نسخه نوشتارى 
همه مكالمات شامل يادداشت هاى كوتاه براى توضيح زبان عاميانه، اصطالحات و غيره را 
داريم. چيزى كه شما نمى توانيد در يك ديكشنرى پيدا كنيد. ما اين كار را انجام داديم زيرا 
نياز شديدى به آن وجود دارد احتماال اين بزرگترين نيازى است كه اعضاى ما دارند. من و 
دوستانم براى اين مكالمات، دوره ايى همراه با متن و توضيحات گذاشتيم شما مى توانيد آنها

ار رد تياس www.learnrealenglish.com ديبايب.
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قاعده هفتم: انگليسى را با داستان هاى 
تاثيرگذار ياد بگيريد

اولين هدف انگليسى آسان آموزش صحبت كردن و فهم سريع انگليسى به طور صحيح 
و خودكار است. بخش خودكار همان چيزى است كه اين روش را از روش هاى ديگر 
متمايز مى سازد و از فكر كردن به انگليسى نشات مى گيرد. هنگامى كه شما به انگليسى 
فكر مى كنيد، ديگر ترجمه نمى كنيد. ديگر در مورد دستورزبان يا تلفظ فكر نمى كنيد. 
زبان ديگر بخش عميقى از شما مانند زبان بومى شما شده است. در اين مرحله شما به 
انگليسى آسان دست يافته ايد. شما فورا بدون هيچ استرسى مىفهميد. زيرا به انگليسى 
فكر مى كنيد ، كلمات از دهان شما سريعا و به آسانى جارى مى شوند. شما از دستور 

زبان صحيح

استفاده مىكنيد، اما هرگز آنها را بررسى نمى كنيد. اگر شخصى از شما بپرسد چگونه 
اين كار را انجام داديد شما احتماال مى گوييد «من نمى دانم. فقط چيزى كه بنظر درست

مى آيد را ميدانم». سرعت مهمترين تغيير قابل مشاهده در اين مرحله است. شما قادريد 
فورا بفهميد و فورا پاسخ بدهيد.

ترديد رفته است . تنش ، استرس، ترديد، گيجى همه از بين رفته اند. شما مانند بازيكن 
فوتبال حرفه اى، با قدرت و ظرافت عمل مى كنيد. در اين هنگام در جاده تسلط، شما 

بيشتر سيستم انگليسى آسان را ياد گرفته ايد. فقط يك قانون ديگربايد ياد

ام. قانون هفتم روشى است كه سرعت  بگيريد و من بهترين را براى آخر نگه داشته 
را آموزش مى دهد. اين چه قانونى است؟ داستانهاى شنيدارى-پاسخى. اين قانون هفتم 
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به  بگيريد  ياد  پاسخى،  شنيدارى-  داستانهاى  با  همراه  است.  آسان  انگليسى  آخر  و 
انگليسى فكر كنيد. اين داستان ها همانطورى كه من گاهى اوقات آنها را داستان هاى 

كوچك مى نامم،چه هستند؟ خوب، نگاهى

به گذشته بيندازيد، هنگامى كه شما به مدرسه انگليسى مى رفتيد.

شما احتماًال با تعداد زيادى از تمارين گوش دادن و تكرار كردن آموزش ديده ايد. زمانى 
را به خاطر مى آوريد كه معلم مى گفت « بعد از من تكرار كنيد.»  زمانى را به خاطر 

بياوريد كه معلم مى گفت «بعد از من تكرار كنيد. سالم، حال شما چطور

است؟ و همه در كالس هم صدا مى گفتند : « سالم، حال شما چطور است؟ .« سپس معلم 
در كالس ادامه ميداد: «من خوبم، شما چطوريد؟.» سپس همه در كالس با يكديگر مى 

گفتند: «من خوبم، شما چطوريد؟.» اين گوش دادن و تكرار بود. اين يك

راه قديمى براى يادگيرى انگليسى است. اما راه قدرتمندى نيست . چرا؟ هنگامى كه شما 
گوش مى كنيد و تكرار مى نماييد،

نيازى نداريد كه به انگليسى فكر كنيد. شما اصال نيازى نداريد فكر كنيد. شما فقط آنچه 
را كه معلم مى گويد ، تكرار مى كنيد. شما اصال نيازى نداريد كه بفهميد چه مى گوييد 
اما هنوز تكرار مى كنيد. اين تمرين ايست كه نياز به فكر كردن ندارد و سود كمى به 
شما مى رساند. اكنون گاهى اوقات بعد از اينكه شما از از گوش دادن و تكرار كردن در 

يكى از اين كالس هاى سنتى

استفاده كرديد، معلم شروع به پرسيدن سواالتى از شما خواهد نمود و شما با سخ هايى 
كه ياد گرفته ايد به او جواب خواهيد داد. براى مثال به جاى تكرار، او خواهد پرسيد 
: «حال شما چطور است؟» و شما پاسخ خواهيد داد: «من خوبم، شما چطوريد؟.» اين 
كار اندكى بهتر است زيرا شما حداقل سواالت را جواب داده ايد و تنها بر روى تكرار 
عباراتى كه ممكن است فهميده باشيد يا نباشيد تاكيد نكرده ايد. در اينجا مشكل اينست كه 

اينها پاسخ هاى از پيش تعيين شده هستند. هنگامى كه معلم مى پرسد، «حال

شما چطور است؟»، شما هميشه مى گوييد «من خوبم، شما چطوريد؟» .

شما مى دانيد معلم چه چيزى قرار است بگويد و مى دانيد خودتان چه پاسخى خواهيد 
داد. با اين حال، مكالمات واقعى غير قابل پيش بينى هستند. شما هرگز نمى دانيد بعدا چه 
اتفاقى خواهد افتاد. شما بايد براى هر چيزى آماده باشيد. داستان هاى شنيدارى-پاسخى 
خيلى قرتمند تر هستند. شايد اولين سوالى كه ما بايد بپرسيم اين است كه ، چرا داستان 
ها؟ در قانون پنجم، به شما درباره داستان هاى ديدگاهى ياد دادم. در قانون ششم، شما 
را تشويق كردم كه ابزارهاى معتبر،خصوصا داستانها را بخوانيد و گوش دهيد. اكنون 
به شما مى گويم كليد انگليسى خودكار استفاده از داستان هاى شنيدارى-پاسخى است. 
داستان ها بطور باور نكردنى قدرتمند هستند زيرا آنها راه ايده آل براى تحويل اطالعات 

به مغز هستند. انسانها قبل از اختراع خط ، هزاران سال
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آنها را  اند. چه چيزى  ياد دادن و يادگرفتن استفاده كرده  است كه از داستان ها براى 
قدرتمند ميسازد؟ داستان ها عاطفى هستند. ما قهرمانان را دوست داريم و از خائنان 

متنفريم و اين مهم است زيرا احساسات خاطرات قوى ترى را خلق مى كنند. به همين

علت است كه مذاهب هزاران سال از داستان ها براى آموزش اصول خود استفاده كرده 
اند.

تاثير  آنها ميتوانستند اصول را بطور مستقيم آموزش دهند اما مى دانند كه داستان ها 
عميق تر و قوى ترى مى گذارند. و هنگامى كه يك داستان عجيب و غريب، خنده دار، 
و يا بسيار احساسى است، بخاطر سپردن آن آسانتر است. به همين علت است كه داستان 
هاى شنيدارى-پاسخى از شخصيت هاى عجيب و غريب و حوادث اغراق آميز استفاده 
يا  اى  قهوه  موهاى  با  معمولى  فردى  است:  تر  آسان  كداميك  آوردن  بخاطر  كنند.  مى 
فردى كه فقط يك متر قد دارد و داراى موهاى سبز رنگ است؟ اگر شما هريك از آنها 
بطور مختصر در يك مهمانى مالقات كنيد، كدام فرد را يكسال بعد بخاطر خواهيد آورد؟ 
معموال شما فردى را بخاطر مى آوريد كه معمولى نيست. عالوه بر عجيب و غريب، 
خنده دار، و يا اغراق آميز بودن، داستان هاى شنيدارى-پاسخى از تكنيك هاى مشخصى 
به نام « پرسش در داستان» استفاده مى كنند. لطفا توجه داشته باشيد، من نگفتم گفتن يك 

داستان. گفتم

پرسيدن يك داستان. اين تكنيكى است كه توسط بلين رى توسعه داده شد.

معلم داستانى را با پرسيدن تعدادى سواالت آسان و ساده خلق ميكند. چرا؟ زيرا سواالت 
به شما آموزش مى دهد سريع تر بفهميد و پاسخ دهيد. يك داستان شنيدارى-پاسخى يك 
فعاليت مجهول نيست. شما بايد بطور مداوم رگبارى از سواالت بى پايان را بفهميد و 
فورا به آنها پاسخ دهيد. معلم به آرامى با اضافه كردن جزئيات بيشتر داستان را خلق 
مى نمايد. يك جنبه مهم اين داستان ها سواالتى است كه هميشه آسان هستند و جواب هاى 
شما به آنها هميشه كوتاه است. اكثر اوقات، شما تنها با استفاده از چند واژه به آنها پاسخ 
خواهيد داد. تمركز اين داستان ها بر روى سرعت و نه طول است. بخاطر داشته باشيد 
براى رسيدن به باالترين سطح انگليسى صحبت كردن، شما بايد سريع باشيد. شما بايد 
بفهميد و فورا پاسخ دهيد. همانطور كه گوش ميدهيد ، گاهى اوقات معلم از شما يك سوال 

مى پرسد و شما جواب را نمى دانيد. هنگامى كه اين اتفاق مى افتد، شما فورا

تشويق مى شويد كه يك حدس بزنيد. بنابراين اين فرآيند يك روند بدون توقف از پرسش 
و پاسخ هاست. در اين فرايند، شما مغز تحليل گر خود را به فكر

دهيد؛  پاسخ  آنها  به  سريعا  بايد  شما  و  دارند  وجود  بسيارى  سواالت  زيرا  بريد.  مى 
بنابراين زمانى براى فكر كردن به دستورزبان،

واژگان يا چيز ديگرى وجود ندارد. اينگونه است كه داستان هاى شنيدارى-پاسخى به 
شما سرعت عمل را آموزش مى دهند. هنگامى كه از اين داستان ها استفاده مى كنيد، به 
خودتان ياد مى دهيد كه سريع تر بفهميد و سريع تر پاسخ بدهيد. شما بايد بطور سريع و 
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خودكار بدون فكر كردن صحبت كنيد. « آن كلمه به چه معناست؟.» به همين علت است 
كه اين داستان ها بسيار

قدرتمند هستند. شما ياد مى گيريد كه به انگليسى فكر كنيد و سريع بدون ترجمه كردن 
صحبت كنيد.

داستان هاى كوچك چگونه كار مى كنند
اجازه دهيد يك نمونه بسيار ساده و آسان از داستان هاى پرسش و پاسخى را اينجا ارائه 
دهم، فقط در چند جمله است. اكنون تصور كنيد كه شما داستان كوچك كوتاهى در مورد 
يك ميمون داريد. اين شيوه در داستان هاى شنيدارى-پاسخى بدين صورت كار خواهد 
كرد. به عنوان يك معلم من مى گويم « بچه ها. يك ميمون آنجا بود. آيا آنجا يك ميمون 

بود؟ « شما فرياد

اما  بود».  ميمون  يك  بزنيد، «بله،آنجا  فرياد  توانيد  مى زنيد»:بله.»! شما همچنين مى 
پاسخ يك كلمه اى نيز كافى است. سپس من

«يك  زنيد:  مى  فرياد  فورا  شما   ،» دختر؟  يك  يا  بود  ميمون  يك  آنجا  آيا   » گويم،  مى 
ميمون- يك ميمون.  . و من مى گويم ، « اوه، پس يك ميمون بود؟. دوباره شما فرياد مى 
زنيد، «بله يك ميمون.» من مى گويم، « اوه، من يك ميمون مى بينم. نام او چه بود؟ در 
اينجا شما نمى دانيد ، بنابراين شما سريع حدس مى زنيد _ جان يا جيم _ هر چيزى_ 
شما يك جواب را تا جايى كه امكان دارد سريع فرياد مى زنيد. «در واقع» من مى گويم، 

«نام او رجى بود. رجى يك ميمون بود يا يك دختر؟ و شما دوباه

فرياد مىزنيد، «يك ميمون.»!

 هتخاس ناتساد ىمارآ هب و دشك ىم لوط رتشيب اي هقيقد 20 ىارب باوج و لاوس نيا
 روطب امش هك ىياجنآ زا و مهد ىم همادا ىرتشيب تالاوس نديسرپ هب نم .دوش ىم

 داي .دينك ركف ىسيلگنا هب هك ديريگ ىم داي ،ديهد ىم همادا نداد باوج هب موادم
 لاثم نيا هتبلا .ديهد باوج ىسيلگنا هب رتعيرس و رت عيرس ،ديهد خساپ هك ديريگىم

 ىم رت بلاج و رت ىنالوط نم ىعقاو هاتوك ناتساد ىاه سرد .تسا هداس ىليخ
 سرد زا ىيا هنومن ديناوت ىم امش ) .دنراد دوجو نآ رد ىرتشيب تالاوس و دنشاب

-http://Effort. تياس بو زا ار ىخساپ-ىرادينش ناتساد لماش ناسآ ىسيلگنا ىاه
lessEnglishClub.com/point-of-view-grammar دينك دولناد).

و هنگامى كه از اين دروس استفاده ميكنيد ، به تدريج به خودتان ياد مى دهيد كه به 
انگليسى فكر كنيد. داستان هاى شنيدارى- پاسخى نمونه اى از تمرين براى مغز فعال 

هستند. زيرا آنها داستان هستند و شما مى توانيد آنچه را كه اتفاق افتاده است، تصور

گيريد.  مى  ياد  دار  معنى  محيط  يك  در  را  واژگان  و  دستورزبان  عبارات،  شما  كنيد. 
آنها را  استفاده شده در  انگليسى  آنجايى كه داستان ها عجيب و جالب هستند، شما  از 
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بصورت طوالنى ترى بخاطر مى سپاريد. چون شما دائما به سواالت جواب مى دهيد، 
ياد مى گيريد كه فكر كنيد و به انگليسى سريع تر و سريع تر پاسخ بدهيد. در حقيقت يك 
داستان شنيدارى-پاسخى خوب با ماهرانه تمام اجزاى سيستم انگليسى آسان را بصورت 

يك ابزار يادگيرى قدرتمند در مى آورد. من هيچ ابزار بهترى را براى بهبود سريع

انگليسى گفتارى نمى شناسم.

چگونه شناخت فرهنگ به شما كمك مى كند روان تر صحبت 
كنيد

هنگامى كه داستان هاى كوچك را كنار هم قرار مى دهم، سعى مى كنم آنها را جالب يا عجيب و 
غريب كنم، زيرا با اين كار آسانتر به خاطر آورده مى شوند. من همچنين سعى مى كنم فرهنگ 
آمريكايى را منعكس سازم، همانطورى كه شما در مثال تمرينى انتهاى اين فصل خواهيد ديد. چرا 
من اين كار را انجام دادم؟ در حقيقت، تحقيقات نشان داده است كه شما يك زبان را در صورتى 
سريعتر ياد مى گيريد كه يادگيرى آن را با شناخت فرهنگ آن كشور آغاز كنيد. براى مثال بر 
طبق اظهارات دكتر استيون كراشن و برخالف عقيده عمومى، حتى مردمى كه انگليسى را در 
بزرگسالى ياد مى گيرند مى تواند يك لهجله بى نقص و كامل داشته باشند. چيزى كه آنها را از 
موفقيت باز ميدارد عدم توانايى آنها در خلق صدا هاى جديد نيست بلكه ارتباطشان با كشور خود 
و فرهنگ آن است. هنگامى كه يك كودك به اياالت متحده مى آيد و انگليسى را ياد مى گيرد، 
هدفش اين است كه با آن وفق داده شود، بنابراين هركارى انجام مى دهد تا بتواند مانند امريكايى 
هاى بومى شود. از سوى ديگر، بزرگساالن شخصيت تثبيت شده ايى دارند و تمايل بيشترى براى 
مانند در فرهنگ بومى خود دارند. آنها هنوز راه هايى براى حل اين مسئله وجود دارد. بهترين 
كارى كه مى توانيد انجام دهيد اين است كه قسمتى از فرهنگ امريكايى ها ( يا فرهنگ بريتانيايى 
يا استراليايى، در صورتى كه آنجا انگليسى ياد مى گيريد) را كه واقعا دوست داريد، بيابيد و خود 
را در آن غرق سازيد. اين مى تواند هر چيزى باشد،مانند موسيقى، فيلم، غذاها، هنرهاى رزمى 
تا زمانى كه براى شما جالب به نظر برسند. به خصوص مفيد است اگر شما بتوانيد چيزى را 
بيابيد كه مختص آن فرهنگ است، به عنوان مثال فوتبال امريكايى. مهمتر از همه، شما بايد به آن 

فرهنگ متصل شويد و عالئق خود را با افراد بومى كه عاشق

همان چيز هستند تقسيم كنيد. اين كار را امتحان كنيد و نتيجه را ببينيد. اين كار نه تنها به 
شما كمك مى كند روان تر صحبت كنيد، بلكه تلفظ شما را هم بهتر خواهد كرد.

تحرك و داستان هاى كوچك
من درباره اهميت تحرك در فصل هاى قبلى صحبت كردم. سيستم پاسخ فيزيكى مطلق 
دكتر جيمز اشر (تى پى آر) بر ارتباط بين تحرك و يادگيرى تاكيد مى كند. روش تى پى 

آر اس بلين رى ( پاسخ فيزيكى مطلق با استفاده از داستان سرايى) حركت
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را با داستان مرتبط مى سازد. انگليسى آسان از هر دو سيستم استفاده مى كند. هنگامى 
كه من يك اجراء زنده را انجام ميدهم، اولين چيزى كه به دانش آموزانم ميگويم اينست 
كه آنها نياز دارند به يك داستان كوچك به عنوان يك فعاليت بدنى كلى گوش بدهند. بيشتر 
قدرت داستان هاى كوچك (شنيدار-پاسخ) از قدرتمنديه پاسخ هاى شما نشات مى گيريد. 
در هر داستان كوچك (شنيدار-پاسخ)، شما فقط سه نوع جمله را مى شنويد. شما بايد به 
هريك از اين جمالت به شيوه خاصى پاسخ بدهيد. اولين نوع جمله خبرى است. اين جمله 
يك سوال نيست، اما شما بايد با استفاده از «آه ه ه ه ه ه ه « به آن پاسخ بدهيد. بخاطر 
داشته باشيد، حركات و احساسات قوى تر، قدرتمند تر هستند، بنابراين فقط نگوييد «آه 
ه ه ه»، فرياد بزنيد و همزمان بدن خود را تكان بدهيد. وانمود كنيد كه اين خبر جالب 
ترين خبرى است كه تا به حال شنيده ايد! هنگام پاسخ دادن سر خود را تكان داده و لبخند 
بزنيد. دومين نوع جمله سوالى است كه شما جواب آنرا مى دانيد. هنگامى كه شما اين 

نوع جمله را مى شنويد، دلتان مى خواهد

تا جايى كه مى توانيد فرياد بزنيد. از حركت كامل بدن به جهت نشان دادن هيجانتان 
استفاده كنيد. مبالغه كنيد. ضمن فرياد زدن،

بازوهاى خود را جلو پرتاب كنيد. «دقيقا همين طور.» سومين و آخرين نوع جمله ايى 
كه شما در يك داستان كوچك مىشنويد، سوالى است كه جواب آن را نمى دانيد. همانطور 

كه قبال گفتم در اين حالت شما بايد تا حد امكان سريع حدس بزنيد. مانند

ديگر جمالت، حدس خود را بلند فرياد بزنيد و از ايما و اشارات مبالغه آميز تا آنجايى كه 
مى توانيد استفاده كنيد. تركيب سرعت، فرياد و حركت باعث مى شود كه شما اين نوع 

جمالت را در حافظه خود قفل كنيد. به جاى فقط صدا، شما صدا و حركت و

احساس را با يكديگر خارج مى سازيد. با اين كار شما به تكرار كمترى براى بخاطر 
سپارى جمالت، نياز داريد. شما همچنين شروع به متصل كردن گفتار انگليسى

به آن احساسات هيجان انگيز مى كنيد زيرا در همين زمان داريد يك آنكر مثبت خلق مى 
كنيد. هيچ نوع استرسى در رابطه با

داستان هاى كوچك وجود ندارد زيرا هر كسى مى تواند جواب هاى بله يا خير بدهد. به 
همين علت است كه اين سواالت فوق العاده ساده طراحى شده اند. اين يك تمرين حافظه 

نيست، بلكه تمرين پاسخ است. شما از تمام بخش تحليل عبور مىكنيد و

مستقيم به سمت پاسخ هاى سريع مى رويد. تمرين ديگرى كه ما در اجراهاى زنده مان 
انجام مى دهيم، بازگويى داستان است. هنگامى كه دانش آموزان به داستان گوش دادند 
و آن را خوب فهميدند، آن را براى يك دوست تعريف مى كنند. آنها مى ايستند و از همه 
بدن خود با حركات قوى و فراوان استفاده مى كنند و داستان را با صداى بلند و مشتقانه 
مى گويند. ايده كلى اين است تا جايى كه مى توانيم داستان را بلند بگوييم و بر روى 

سرعت و نه دقت تمركز نماييم. شما اين كار را نيز بخوبى انجام خواهيد
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داد. پس از اينكه بر سواالت و جواب هاى آن تسلط يافتيد، صداى فايل صوتى داستان 
كوتاه را ببنديد. در حالت عاطفى اوج، داستان را با صداى بلند تا آنجايى كه مى توانيد 

سريع بگوييد. داستان را فرياد بزنيد و ايما و اشارات بيشترى هنگام صحبت

كردن استفاده كنيد.

اين كار را تبديل به يك بازى كنيد كه هدف آن سرعت است. اشكالى ندارد اشتباه كنيد و 
يا جزئيات داستان را تغيير دهيد. فقط تا آنجايى كه مى توانيد با نهايت سرعت به تمرين 
افتد كه شما در  اتفاق مى  يادگيرى هنگامى  بهترين  اينجاست كه  نكته  بپردازيد.  گفتار 
حالت اوج،درگير و فعال قرار داريد. درس هاى زنده من شامل « كنسرت هاى موسيقى 
راك انگليسى» هستند و هركسى انرژى فوق العاده اى براى آنها دارد. براى خلق مجدد 
اين انرژى در خانه، موسيقى مورد عالقه خود را بگذاريد. در را ببنديد ، بنابراين هيچ 
كس نمى تواند شما را ببيند. اكنون فقط به اطراف بپريد، قبل از اينكه داستان كوچك را 
آغاز كنيد. وقتى پر انرژى شديد، شروع به گوش دادن داستان كوچك كنيد. هنگام گوش 
دادن هيجان زده شويد. ديوانه شويد. واقعا جواب ها را فرياد بزنيد. با بازگويى سريع 
داستان كار را تمام كنيد. بخاطر داشته باشيد، هرچه پاسخ هاى شما قدرتمند تر باشد و 

انرژى

بيشترى استفاده كنيد ، يادگيرى شما عميق تر خواهد بود.

تمرين انجام دهيد
در اينجا داستان هاى كوچك پيشرفته بدون سوال بيشترى وجود دارد. توجه كنيد: كلمات 
پررنگ كلماتى هستند كه من به دانش آموزانم در ابتداى سمينار آموزش مى دهم. من 

بخشى از متن را در اينجا گنجانده ام تا به شما يك ايده بدهم. براى

 تياس: http://effortlessenglishclub.com/point-of-view-grammar ديورب.
هخسن ىتوص لماك نيا لماش،سرد تالاوس هب

به داستان كوچك گوش دهيد و سپس پاسخ بدهيد:

مسابقه
ساعت پنج است و آلن در سان فرانسيسكو در حال موتورسوارى است . او به سمت 
خيابان ون نس مى راند و به يك چراغ قرمز مى رسد. يك ماشين فرارى قرمز كنار او 
توقف مى كند. راننده عينك آفتابى تيره اى به چشمش زده است. او به آلن نگاه مى كند. 

آلن هم به او نگاه مى كند و مى فهمد كه راننده تام است! تام پوزخندى به آلن

مىزند. و مى گويد، « وقتى چراغ سبز مى شه ، بيا مسابقه بديم.» آلن مى گويد، « خيلى 
خوب ، قبوله»!  تام مى گويد، « من مى خوام دودت كنم برى هوا»! « آلن مى گويد، 
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« خوابشو ببينى. خودتو اون ماشين لگنت رو ميتركونم .« آلن و تام منتظر سبز شدن 
چراغ راهنما مى شوند. دور موتورشان را زياد ميكنند و با سبز شدن چراغ ناگهان گاز 
مى دهند! آنها با تمام سرعتشان به خيابان ون نس ميروند. تام در حال برنده شدن است. 

اما ناگهان، چراغ هاى آبى و قرمز پشت سر تام ظاهر مى شوند- پليس است. آنها

او را متوقف مى كنند. آلن به سرعت از كنار تام مى گذرد و در حاليكه مى خندد، با 
صداى بلند مى گويد، « اميدوارم دفعه بعد خوش شانس تر باشى»! آلن برنده است!

يا  تا هفت روز  داستان  به  كنيد.  دانلود  با سواالت  داستان را همراه  اين  نسخه صوتى 
بيشتر گوش دهيد و به سواالت پاسخ دهيد ( و به خاطر داشته باشيد هر چه بيشترباشد 
بهتر است بخاطر يادگيرى عميق .) هر زمان كه گوش دادن و پاسخ دادنتان تمام شد، 
فايل صوتى را خاموش كنيد و داستان را تا جايى كه امكان دارد سريع بازگو كنيد. توجه 

داشته باشيد كه صحبت كردن شما

هر روز سريع تر مى شود.
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فصل 16

برنامه يادگيرى روزانه انگليسى شما

آيا آمادگى آسان صحبت كردن انگليسى را داريد؟ آيا آمادگى داريد هر زمان كه شروع 
به صحبت مى كنيد احساس آرامش و

اعتماد به نفس كنيد؟ . آيا آماده ايد كه مطالعه دستورزبان، كتاب هاى درسى، فهرست 
واژگان، برگه ها و تمارين راحت شويد؟ آيا آماده اييد كه دوباره لذت يادگيرى را بفهميد؟ 
آيا آماده ايد كه بر اهدافى تمركز نماييد كه براى شما الهام بخش هستند؟ آيا آماده ايد كه 
بر ارتباط با افراد واقعى تمركز نماييد؟ آيا آماده ايد كه « انگليسى  اجرا كنيد» تا اينكه 
آن را مطالعه نماييد؟ اكنون شما به هسته سيستم انگليسى آسان دست يافته ايد. من طرحى 
را طراحى كردم تا به شما كمك نمايم انگليسى را بطور طبيعى، روان و به سادگى ياد 
بگيريد . با استفاده از تحقيقات اخير و تجربه شخصى خودم بالغ بر دو دهه كالس هاى 
آموزش زبان انگليسى به هزاران دانش آموز در سراسر جهان توانستم نشان دهم كه 
چرا روش هاى آموزش زبان سنتى كار نمى كند. در صورتى كه شما مدت زمانى را با 
انگليسى دست و پنجه نرم كرده باشيد ، من به شما اميد مى دهم. اين بدين معنى نيست 
كه شما در انگليسى بد هستيد. به من اعتماد كنيد. شما فقط به شيوه صحيح آموزش نديده 
ايد، يعنى شيوه طبيعى. هنگامى كه بطور طبيعى انگليسى ياد مى گيريد _ شيوه آسان 
انگليسى - در نهايت از برنامه درسى پنهان فرار مى كنيد. شما بر كتاب هاى درسى يا 

تكرار تمارين

تكيه نمى كنيد. به جاى آن شما از روش هاى ساده سيستم انگليسى آسان بهره مى جوييد:

آنكر احساسات اوج مثبت در انگليسى ايجاد كنيد  -
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باورهاى محدودساز را تغيير دهيد و آنها را بصورت باورهاى توانمندساز در   -
آوريد.

به خودتان انرِژى بدهيد و هنگام يادگيرى تحرك داشته باشيد  -

حركات درونى خود را كنترل كنيد.  -

بر روى عبارات يادگيرى و نه كلمات تمركز نماييد.  -

دستور زبان را مطالعه نكنيد.  -

با گوش هايتان و نه با چشم ها يتان ياد بگيريد؛ 08 درصد زمان مطالعه خود   -
را به گوش دادن اختصاص دهيد.

عميق ياد بگيريد؛ سر وقت باشيد و از تكرارهاى مكرر به منظور تسلط در   -
زبان انگليسى استفاده كنيد.

از داستان هاى ديدگاهى براى تسلط بر دستورزبان استفاده كنيد.  -

انگليسى واقعى را با تمركز بر روى ابزارهاى انگليسى معتبر ياد بگيريد كه   -
افراد بومى از آن استفاده مى كنند.

ياد بگيريد با استفاده از داستان هاى شنيدار-پاسخى، انگليسى وار فكر كنيد،   -
كه به شما آموزش مى دهد بطور خودكار

بدون ترجمه كردن پاسخ دهيد.

هفت قانون جزء فاكتورهاى كليدى در روش انگليسى آسان هستند. اين روشى است كه 
باعث مى شود شما به سمت روان تر صحبت كردن حركت كنيد؛ اما مانند هر موتور 
خوب ديگرى، روش انگليسى آسان نيز به ميزان سوختى كه در آن ميريزيد موثراست. 
داريد،  نياز  آن  به  يا هر چيز ديگرى واقعا  ياد گرفتن  انگليسى  براى  سوختى كه شما 
سوخت عاطفى و انگيزه ايى است كه شما در مطالعات به همراه خود مى آوريد. به همين 
علت است كه من بيشتر بر روى جنبه هاى روانشناسى يادگيرى تمركز نمودم. من به 
شما نشان دادم كه چگونه سوخت عاطفى الزم را براى يادگيرى انگليسى با تنظيم اهداف 
بزرگ ايجاد كنيد. من در اين كتاب بحث نمودم كه چگونه حركت و استفاده از بدنتان مى 

تواند به يادگيرى سريع تر كمك كند. من همچنين راه هايى

را نشان دادم كه با استفاده از آن مى توانيد ترستان را به انرژى تبديل كنيد و قدرتمند تر 
و با آرامش بيشتر انگليسى صحبت كنيد.

اكنون تمام چيزى كه شما نياز داريد اين است كه بيرون بياييد و كار كنيد.

بايد وارد عمل شود.  بلكه شما  نيست،  كافى  اين مراحل  نهايت صرفا شناختن  در 
آسان  انگليسى  سيستم  زيرا  نيست،  درست  «كار»  كلمه  از  استفاده  حال  اين  با 
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هنگامى موثر است كه با يك ذهن بازيگوش تركيب مى شود. ديگر نيازى نيست از 
اشتباهات خود بترسيد. ديگر نيازى نيست كه «يك پاسخ درست» را پيدا كنيد. ديگر 
باشيد. در حقيقت شما ديگر  نمره استرس داشته  يا  امتحان  نيست كه براى  نيازى 
بلكه «انگليسى بازى مى كنيد.» شما از كنجكاوى  «انگليسى مطالعه نمى كنيد»، 

طبيعى خود لذت

كنيد. شما  استفاده مى  واقعى  و  كننده، جالب، جذاب  ابزارهاى سرگرم  از  و  بريد  مى 
هنگام  و  دهيد  مى  حركت  را  خود  بدن  كنيد.  مى  هيجان  و  بودن  انرژى  پر  احساس 

يادگيرى، لبخند مى زنيد و مى خنديد. هيچگاه زمان بهترى براى يادگيرى انگليسى

وجود نداشته است. هيچ گاه منابع بيشترى در دسترس نبوده است. از اينترنت متشكريم، 
گرچه چيزهاى اندكى هستند كه از

طريق اينترنت به آن دسترسى نداريم- اما به خيلى از چيزها مى توان از طريق اينترنت 
دست يافت، چه يك وب سايت در مورد

يادگيرى انگليسى يا مقاالت، كتاب ها، و فايل هاى صوتى و تصويرى كه از همه ى آنها 
براى تمرين كردن ميتوان استفاده نمود. شما حتى مى توانيد يك معلم استخدام كنيد و يا 
يك دوست زبانى پيدا كنيد كه با شما آنالين كار كند. شما ديگر به مدارس وابسته نيستيد 
نيازى نيست بيشتر از اين اين برنامه درسى پنهان را دنبال كنيد. شما االن استاد آموزش 

دادن به خود هستيد. تسلط

به زبان انگليسى در دسترس شما است.

يك روز زندگى با سيستم انگليسى آسان
من نهايت سعى خود را نمودم تا سيستم انگليسى آسان را توضيح دهم. در اين مرحله 

شايد در شما احساس تمايل براى

يادگيرى زبان انگليسى به شيوه طبيعى ايجاد شده است. شما مى خواهيد انگليسى را به 
آسانى ياد بگيريد. سوال اين است: چگونه آغاز ميكنيد؟ چگونه مى توانيد همه ى آنچه 
به شما گفته ام را انجام دهيد و آن موارد را در يك روز عادى از يادگيرى انگليسيتان 
بكار ببريد؟ آن روز چگونه خواهد بود؟ بسيار حياتى و مهم است كه تشريفات يادگيرى 
روزانه انگليسى خود را بجا آوريد. تشريفات به چه معناست؟ تشريفات، عادت عاطفى 
و حتى مقدسى براى شماست. پيشرفت شما بستگى به ثبات شما دارد. با پيشرفت هاى 
مداوم كوچك در هر هفته، سرعتتان در جاده منتهى به زبان آورى و تسلط بيشتر خواهد 
نيروى حركتى مى  باعث  و  قبلى ساخته مى شود  پيشرفت  بر روى  پيشرفت  شد. هر 
گردد. با گذشت هر هفته، شنيدارتان پيشرفت مى كند. براى مدتى به نظر مى رسد هيچ 
پيشرفتى در رابطه با گفتارتان اتفاق نمى افتد. درك شما بيشتر مى شود، اما به نظر مى 

رسد هيچ
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تغييرى در صحبت كردنتان حاصل نشده است.

سپس ناگهان پس از چند ماه، چيزى شگفت انگيز اتفاق مى افتد. عبارات انگليسى فورا 
و به آسانى جارى مى شوند. اين پيشرفت، در ابتدا بسيار كم است،سپس هر هفته بيشتر 
و بيشتر مى شود. پس از آنكه به ماه ششم رسيديد، پيشرفت قابل مالحظه ايى در حرف 
زدن خود احساس مى كنيد. اين پيشرفت ها از طريق تشريفات روزانه مداوم ايجاد شده 

اند. هنگامى كه من در

ى  س ي ل گ ن ا سمينارها درس مى دهم، دانش آموزان را تشويق مى كنم كه تشريفات 
آسان را براى صبح، روز و عصر بگذارند. براى مثال: در صبح فورا پس از بيدار 
شدن موسيقى پر انرژى مورد عالقه خود را بگذارند. هنگامى كه به اين موسيقى گوش

مى دهند، فهرستى از تجربيات مثبت انگليسى و باورهاى توانمند ساز خود را بنويسيد . 
هر آيتم را بر روى ليست بخوانيد و احساس تجربه مثبت خود را بخاطر آوريد. سپس، 
در مورد بزرگترين اهداف خود براى انگليسى فكر كنيد و اينكه چگونه از زبان براى 
خلق يك زندگى بهتر براى خود و خانواده تان  استفاده مى كنيد. در نهايت، از تكنيك 

«سوئيش» ده بار يا بيشتر براى

برنامه ريزى فيلم هاى توانمندساز استفاده كنيد. در اين هنگام شما احساس خوبى داريد 
و به يك حالت عاطفى اوج رسيده ايد. در اين مرحله شما احساس خوبى داريد و

با كار كردن به يك احساس عاطفى اوج رسيده ايد. با موسيقى كه همچنان پخش ميشود، 
باال و پايين بپريد، لبخند بزنيد و تا

جايى كه احساس فوق العاده بودن كنيد، فرياد بزنيد. اكنون شما آماده ايد به انگليسى 
گوش كنيد. يك فايل صوتى آسان انگليسى پخش كنيد. در حالت ايده آل، شما يك داستان 
كوچك شنيدارى-پاسخى باز مى كنيد كه به همراه چندين داستان ديدگاهى دنبال ميشود. 
همانطور كه گوش مى دهيد، پاسخ سواالت را فرياد بزنيد و از حركات بزرگ و ايما 
و اشارات استفاده كنيد. در هر مرحله ايى كه احساس كرديد انرژى شما روبه كاهش 
است، موسيقى را دوباره پخش كنيد و دوباره به حالت عاطفى اوج برسيد. سپس دوباره 
به انگليسى گوش بدهيد. تمام تشريفات صبحگاهى ممكن است فقط 03 دقيق طول بكشد. 

شما روز خود را با احساس

خوبى شروع مى كنيد و انگليسى خود را بهبود مى بخشيد. در اين مرحله وقت آن فرا 
رسيده است كه سر كار يا مدرسه برويد.

از زمانى كه در مسيرها هستيد براى گوش دادن به انگليسى استفاده كنيد.

از آنجايى كه شما احتماال در اطراف افراد ديگر هستيد، زمان خوبى است كه به آرامى 
به يك كتاب صوتى گوش بدهيد. در هنگام نهار شما وقت آزاد بيشترى خواهيد داشت، 

بنابراين 03 دقيقه ديگر يا بيشتر را براى گوش دادن به يك داستان كوچك
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يا داستان ديدگاهى صرف كنيد. در صورتى كه تنها هستيد با فرياد جواب بدهيد مانند 
همان كارى كه در خانه انجام مى داديد. مسير خانه فرصت ديگرى براى گوش دادن 
آسان انگليسى است. شايد شما بارها و بارها همان فصل از كتاب صوتى را در صبح 
تكرار نموده ايد. اگر در خانه با كودكانتان بوديد، هنگامى كه كودكانتان بازى مى كنند يا 
چرت مى زنند، زمان هايى براى گوش دادن بيابيد. اگر جايى درحال قدم زدن هستيد يا 
در صف ايستاده ايد، به انگليسى گوش دهيد. از هر زمان آزادى براى گوش دادن استفاده 
كنيد. هنگامى كه عصر در خانه هستيد، بيشتر انگليسى گوش كنيد. بطور ايده آل، از 
همان زمان هر شب، دوباره براى گوش دادن به داستان كوچك و داستانهاى ديدگاهى 
در حالت عاطفى اوج استفاده كنيد. اين كار مممكن است 03 دقيقه ديگر طول بكشد. در 
صورت لزوم به اتاق خود برويد تا بتوانيد جواب ها را فرياد بزنيد و انرژى كامل و 
احساسات خود را در اين كار صرف كنيد. سپس ممكن است از تكنيك فيلم، مطالعه و 
تمرين يك صحنه فيلم استفاده كنيد. و حتى هنگامى كه وظايف ديگرى مانند پختن شام 
انجام مى دهيد، هميشه از يك فايل صوتى بعنوان پيش زمينه كارتان استفاده كنيد. همه 

طول روز خود

را با صدا هاى انگليسى احاطه كنيد.

با ساختن اين عادات روزمره و تقسيم زمان مطالعه خود به چهار قسمت يا بيشتر در 
طول يك روز، شما نيرومندى ايجاد مى كنيد. روز بعد همان تشريفات را تكرار مى كنيد. 

از آنجايى كه شما مى خواهيد بصورت عميق ياد بگيريد، همين فايل صوتى

را دوباره تكرار مى كنيد. دوباره به همين داستان كوچك و داستان هاى ديدگاهى گوش 
كنيد. به همين كتاب صوتى گوش كنيد.

همان صحنه فيلم را نگاه كنيد. هفت روز متوالى يا بيشتر اين كار را انجام دهيد تا در 
هريك از اين فايل هاى صوتى استاد شويد. هفته بعد دوباره شروع كنيد. بهترين چيز 
در مورد درس هاى صوتى اين است كه مى توان هرجايى از آنها استفاده كرد. شما مى 
توانيد همزمان بخوانيد و گوش كنيد. يا مى توانيد قدم بزنيد يا گوش دهيد كه حتى بهتر 
است. آن كارى را انجام بدهيد كه براى شما بهتر است. فقط انجام دهيد و به زودى به 
راحتى مى توانيد روان انگليسى حرف بزنيد. براى دستيابى به نتايج بهتر، يك برنامه 
زمانى فشرده شش ماهه به خود بدهيد. آن زمان، در هر وقت آزادى كه داريد به انگليسى 

گوش كنيد حتى اگر كوتاه باشد. هميشه

فايل هاى صوتى را با خود بر روى موبايل يا پخش كننده فايل صوتى داشته باشيد. از 
زمان اختصاصى براى داستان هاى كوتاه،

داستان هاى ديدگاهى و تكنيك فيلم استفاده كنيد.

هنگامى كه در مكان هاى عمومى هستيد، به آرامى به كتاب هاى صوتى يا فايل هاى 
صوتى انگليسى ديگر گوش كنيد. هر لحظه از زندگى خود را با انگليسى پر كنيد. اين 
بهبود  توانيد  تمركز شديد شش ماهه، شما مى  با  ثابت رمز موفقيت شما است.  عادت 
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اساسى در توانايى صحبت كردن انگليسى خود ايجاد كنيد. شما مى توانيد اعتماد به نفس 
و قدرت خود را توسعه دهيد. شما عالى حرف نمى زنيد، اما اين را بدانيد كه هيچ كس 
عالى نيست حتى افراد بومى. شما سالهاست كه از روش هاى قديمى استفاده كرده ايد و 
از نتايج آن راضى نيستيد. حداقل شش ماه از سيستم انگليسى آسان استفاده كنيد. در طى 
اين زمان كامال به سيستم متعهد شويد. در پايان شش ماه، به پيشرفت ها توجه كنيد و 
آن را با روش هاى قديمى مقايسه كنيد. كامال حيرت زده خواهيد شد. سرانجام توانايى 
صحبت كردن انگليسى آسان را توسعه مى دهيد. كلمات بطور خودكار خارج خواهند 

شد. دستورزبان

ظاهر  خودكار  بطور  نفس  به  اعتماد  احساس  كرد.  خواهد  پيشرفت  خودكار  بصورت 
خواهد شد. به انگليسى آسان خوش آمديد.

در بخش پايانى اين كتاب، من در مورد موضوعات پيشرفته و سواالت متداول بحث مى 
كنم. با اين حال، شما نبايد بر روى

اين روش هاى پيشرفته تمركز كنيد تا وقتى كه حداقل شش ماه از مركز سيستم انگليسى 
آسان همان گونه كه شرح داده شد،

استفاده كنيد. بسيارى از زبان آموزان فقط به اين سيستم مركزى نياز دارند.

انگليسى را بصورت آنالين ياد بگيريد
همانطورى كه قبال اشاره نمودم، اينترنت هر چيزى را كه شما بصورت آنالين براى 
ياد گرفتن انگليسى نياز داريد، دارد. شما مى توانيد درس هاى انگليسى بخريد، يك 
معلم خصوصى بيابيد، از ديكشنرى ترجمه استفاده كنيد، كلمات جديد را ذخيره و 
مرور نماييد، دستورزبان انگليسى خود را تقويت كنيد و با ديگر دانش آموزان به 
انگليسى گپ بزنيد. همه اين كارها را شما مىتوانيد بصورت آنالين انجام دهيد. اين 
براى زبان آموزان خيلى خوب است. حتى دانش آموزانى كه در دسترسى به افراد 
بومى انگليسى زبان مشكل دارد، اكنون مى تواند هر روز انگليسى را با ورود به 

اينترنت بشنوند و صحبت كنند . در اينجا ميتوانيد به

برخى از توصيه هاى من در كسب بهترين نتيجه از يك وب سايت دست يابيد: * 
درس هاى انگليسى با فرمت فشرده را از اينترنت دانلود كنيد .اولين گام شما يافتن 

دوره هاى انگليسى طبيعى

بصورت آنالين است. شما درس هايى را مى خواهيد كه از انگليسى واقعى استفاده 
مى كنند و نه درس هاى دستورزبان يا
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خواندن. شما همچنين به درس هاى صوتى و نه كتاب هاى درسى نياز داريد. درس 
هاى صوتى چندين مزيت دارند. يكى از مزاياى آن ها اين است كه شما آنها را فورا 
دانلود مى كنيد. فايده ديگر آنها اين است كه آنها قابل حمل هستند و به راحتى مى 
توانيد آنها را بر روى موبايل خود يا دستگاه پخش كننده فايل صوتى فشرده ذخيره 

كنيد و هر جايى و هر زمانى انگليسى را

دانيد، در كل درس هاى صوتى موثر تر از  ياد بگيريد. همانطورى كه شما مى 
هيچ   . بيابيد  آنالين  انگليسى  اجتماع  يك   * نوشته شده هستند.  هاى درسى  كتاب 

نيازى نيست كه براى يك معلم خصوصى يا مدرسه انگليسى گران قيمت هزينه

را  تان  مكالمه  براى  انگليسى زبان  دوستان  آنالين  توانيد بصورت  كنيد. شما مى 
اغلب با قيمت مناسب بيابيد. بيشتر دوستان شما

در مكالمه از برنامه هاى گپ صوتى استفاده مى كنند زيرا اين كار براى هركسى 
در جهان امكان مكالمه رايگان فراهم ميكند. بنابراين شما به آسانى مى توانيد هر 
كجا كه زندگى مى كنيد، يك فرد بومى يا فراگير پيشرفته انگليسى را بيابيد. برخى 
از مردم از گپ هاى ويدئويى استفاده مى كنند، كه بهتر است! آن اجتماع همچنين 
شما را حمايت و تشويق مى كند. شما ايده هاى بزرگى از ديگر زبان آموزان مى 
گيريد. همچنين مى توانيد دوستان جديدى از سراسر جهان پيدا كنيد. اعضاى دوره 

هاى انگليسى آسان

بطور خودكار به جامعه آنالين بين المللى ما ملحق مى شوند و مى توانند از انجمن 
ديكشنرى انگليسى آنالين و ذخيره  ها و سايت هاى اجتماعى ما استفاده كنند. * 
كننده كلمه. همانطور كه از درس هاى انگليسى تان استفاده مى كنيد، گاهى اوقات

ميخواهيد كلمات جديد را در يك ديكشنرى جستجو كنيد و يا ترجمه اى را به زبان 
خودتان پيدا كنيد. ديكشنرى هاى آنالين

بسيار عالى هستند و و از نسخه نوشتاريشان سريعتر مى باشند. شما به دو نوع 
ديكشنرى نياز داريد. نوع اول ديكشنرى استاندارد ميباشد. اين ديكشنرى مى تواند 
يك ديكشنرى ترجمه به زبان خودتان يا يك ديكشنرى انگليسى به انگليسى باشد. نوع 
ديگرى از ديكشنرى كه شما نياز داريد، ديكشنرى اصطالحات است. همانطورى 

كه حدس مى زنيد، اين نوع ديكشنرى حاوى اصطالحات

نخواهيد  پيدا  ديكشنرى معمولى  يك  در  است كه شما  متداول  انگليسى  (عبارات) 
كرد.

* فايل صوتى و تصويرى. اينترنت بوفه اى از ابزارهاى صوتى و تصويرى معتبر 
است. همانطور كه در فصل قبلى ذكر
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كردم، شما مى توانيد پادكست ها و كتاب هاى صوتى را تقريبا در هر موضوعى 
فيلم  و  تلويزيون  توانيد  كنيد. شما همچنين مى  پيدا  اينترنتى ساده  با يك جستجوى 
هاى سينمايى امريكايى و بريتانيايى را بر روى سايت هاى مختلفى پيدا كنيد. دانش 
آموزان پيشرفته من مى توانند به كپى مكالمات واقعى گوش دهند. اين فايل هاى 

براى زبان آموزانى كه نيازمند درك گفتارهاى

روزمره و عادى هستند،بهتر است.
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فصل 17

قدرت خواندن لذت بخش

شما هرروز از سيستم انگليسى آسان استفاده مى كنيد. بيشتر وقت خود را صرف گوش 
دادن به داستان هاى جذاب مىكنيد. شما به داستان هاى ديدگاهى براى يادگيرى طبيعى 
دستورزبان گوش مى دهيد. شما بصورت عميق مى آموزيد. در نتيجه، انگليسى حرف 
زدن شما پيشرفت مى كند. هر ماهى كه مى گذرد، شما مى توانيد آسانتر و راحت تر 
حرف بزنيد. اعتماد به نفس شما در حال رشد كردن است. شما بر مركز سيستم تسلط 
به  داشته است. هنگامى كه  بومى  افراد  توسط  استفاده را  بيشترين  ايد، جايى كه  يافته 
پيشرفت ادامه مى دهيد، دلتان مى خواهد هر بار به سطح باالترى از انگليسى برسيد. 

شايد بخواهيد در خارج از كشورتان

، در امريكا يا كانادا درس بخوانيد. شايد بخواهيد براى يك شركت بين المللى كار كنيد 
كه نيازمند دانستن زبان انگليسى است. شايد مى بايد در آزمون هايى مانند تافل ، توئيك 
تقويت  براى  راه  بهترين  و  رسيد  خواهيد  نقطه  اين  به  كى  شما  شويد.  قبول  آيلتس  يا 
مهارت خواندن انگليسى شما كدام راه مى باشد؟ چگونه ميتوانيد ياد بگيريد كه سريعتر 
كنيد؟  استفاده  كلمات  يادگيرى سريعتر  به جهت  از خواندن  توانيد  مى  بخوانيد؟چگونه 
چگونه مى توانيد درك خواندن خود را تقويت كنيد؟ بهترين را براى تركيب دو مهارت 
خواندن و شنيدن چيست؟ اكثر مدارس خواندن را با استفاده از روش هاى دانشگاهى 
مهارت سازى آموزش مى دهند. عموما دانش آموزان مقاالت مشكل تر را مى خوانند 
و سپس به سواالتى در مورد آنها براى آزمايش درك مطلب خود جواب مى دهند. دانش 
به  چگونه  و  دهند  تشخيص  را  مقاله  يك  اصلى  ايده  چگونه  كه  اند  گرفته  ياد  آموزان 

سواالت چند گزينه

اى در مورد مقاله پاسخ دهند و يا اينكه چگونه معانى كلمات ناآشنا را حدس بزنند.
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دريافتم  تدريسم  در طول حرفه  مى شوند.  بندى  طبقه  عملكردشان  بر طبق  آنها  سپس 
كه اين روش بسيارى از دانش آموزان را خسته مى كند. بدتر از همه حجم عظيمى از 
تحقيقات نشان مى دهد كه اين روش نسبت به روش هاى لذت بخش تر و طبيعى تر در 
درجه پايين ترى قرار دارد. دانش آموزانى كه از اين روش طبيعى استفاده مى كنند بهتر 
مى نويسند، دايره واژگان بهترى دارند، درك بهترى از دستورزبان دارند و در آزمون 
تافل بهتر از كسانى اند كه از روش هاى سنتى موجود در مدارس و كتاب هاى درسى 
استفاده مى كنند. اما اين روش طبيعى قدرتمند چيست؟ تحقيقات بطور واضح نشان مى 
دهد كه خواندن ساده براى لذت بردن موثرترين روش است. به عبارت ديگر همه چيزى 
كه شما نياز داريد اين است كه كتابهاى جالب و نسبتا آسان به زبان انگليسى بخوانيد. 
هيچ تمرينى نياز نيست. هيچ آزمونى نياز نيست. هيچ استراتژى خواندن پيچيده اى نياز 

نيست. هيچ درسى نياز

نيست و در نهايت هيچ كتابى مورد نياز نيست.

خواندن لذت بخش آسان در حجم زياد
هيچ رازى در خواندن انگليسى وجود ندارد. در حقيقت نمى توان جواب ساده تر به اين 

موضوع داد. شما بايد كتاب هايى

( به زبان انگليسى ) بخوانيد كه جالب هستند و نسبتا براى شما آسانند. شما بايد هر روز 
و به تعداد زياد، آنها را بخوانيد. در

عوض ، آن حجم باال يك عامل كليدى در تقويت مهارت خواندن است. به عبارت ديگر، 
عامل اصلى بهتر خواندن انگليسى، مطالعه تعداد صفحات بيشتر در هر روز و كتاب 
هاى بيشتر در هر ماه است. انتخاب كتاب هاى بسيار مشكل ضد توليد يادگيرى است. 
برخى از زبان آموزان فكر مى كنند كه با خواندن ابزارهاى سخت سريعتر رشد مى كنند 

درحاليكه عكس اين موضوع

صحيح است. بهترين ابزارهاى خواندن ابزارهايى هستند كه شما مى توانيد بدون استفاده 
بايد  است. شما  الزامى  نيز  و جذاب  كنيد. محتواى جالب  استفاده  آنها  از  ديكشنرى  از 
كتاب هايى را انتخاب كنيد كه بى نهايت براى شما جالب باشند. البته اين براى هركسى 
متفاوت خواهد بود. در صورتى كه شما دوستدار علوم هستيد، پس بايد كتاب هاى آسانى 
در مورد علوم و داستان هاى علمى تخيلى بخوانيد. اگر دوستدار داستان هاى عاشقانه 
ايد،پس بايد كتاب هاى عاشقانه آسان بخوانيد. اگر شيفته خواندن كتاب هاى خنده دار 
هستيد، بايد كتاب هاى خنده دار مورد عالقه تان را به زبان انگليسى بخوانيد! در آغاز 
ممكن است الزم باشد كتاب هايى بخوانيد كه براى جوانان طراحى شده باشد. هر هفته 
بخوانيد، مهارت  ابزارهاى جالب  بيشتر  بخوانيد. هر چه شما  توانيد  آنجايى كه مى  تا 
خواندن شما سريع تر و سريعتر تقويت خواهد شد. به زودى شما رمان ها و كتابهاى 

غيرداستانى خواهيد
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خواند كه براى بزرگساالن طراحى شده اند.

با يك تير دو نشان بزنيد
بهترين راه براى يك خواندن لذت بخش تركيب آن با گوش دادن است. هنگامى كه شما 
همزمان گوش مى دهيد و مىخوانيد، در واقع شما «با يك تير دو نشان مى زنيد.» به 

عبارت ديگر، شما همزمان به دو هدف دست مى يابيد: شما توانايى

گوش دادن خود را تقويت مى كنيد ( و همينطور صحبت كردن خود) و همچنين توانايى 
خواندن خود را بهبود مى بخشيد. هرزمان كه ممكن است، نسخه صوتى كتابى را كه در 
حال خواندن آن هستيد، بگيريد. مطمئن شويد كه فايل صوتى «خالصه نشده» را گير 
آورده ايد. نسخه خالصه نشده حاوى هر كلمه از كتاب خواهد بود. در نسخه صوتى شما 
مى توانيد به هر فصلى از كتاب همزمان در هنگام خواندن گوش دهيد. با انجام اين كار، 
شما بطور خودكار تلفظ صحيح كلماتى را كه در طى خواندن با آن مواجه مى شويد ياد 
خواهيد گرفت. همچنين شما ياد خواهيد گرفت كمى سريع تر بخوانيد، زيرا بايد با فرد 
بومى كه دارد كتاب را براى شما با صداى بلند مى خواند، همراه شويد. تركيب گوش 

دادن و خواندن هر دو واژگان گفتارى و نوشتارى شما

طبيعى  ابزارهاى  از  انگليسى  جديد  عبارات  يادگيرى  به  شما  نمود.  خواهد  تقويت  را 
واقعى در سطح پيشرفته تر ادامه خواهيد داد. همچنانكه توانايى انگليسى شما به سطح 
پيشرفته برسد، رمانها، كتاب هاى غير داستانى و كتاب هاى صوتى براى شما خيلى مهم 
مى شوند. در سطح پيشرفته، شما بيشترين زمان خود را صرف خواندن و نوشتن كتاب 
هايى مى كنيد كه براى شما جذاب هستند. اين كار خيلى ساده است! مطالبى را بخوانيد 
كه عاشقشان هستيد و تا آنجايى كه مى توانيد زياد بخوانيد. به نسخه صوتى كتاب ها تا 
حد امكان گوش بدهيد. اين كار سريعترين و لذت بخش ترين راه براى تقويت خواندن 

انگليسى شما است. همانطور

كه در فصل بعدى خواهيد ديد، اين روش يك راه عالى براى تقويت مهارت نوشتن شما 
است.

براى تمرين
آنالين شويد و رمانى به زبان انگليسى براى سطح جوانان بخريد. من شروع با سرى 

كتاب هايى همچون «پسران هاردى»

يا «نانسى درو» را توصيه مى كنم. هر روز يك فصل كتاب را بخوانيد. با استفاده از يك 
تقويم، تعداد صفحاتى را كه خوانده ايد مشخص سازيد. پس از يك هفته، ميانگين تعداد 
صفحات روزانه خود را افزايش بدهيد. كمى بيشتر بخوانيد. هدف شما هر هفته اين است 
كه تعداد صفحات بيشترى را نسبت به هفته قبل بخوانيد. هنگامى كه اولين كتاب را تمام 
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كرديد، كتاب ديگرى از همين مجموعه را بخوانيد. به خواندن كتاب هاى مجموعه ادامه 
بدهيد تا زمانى كه همه آنها را تمام كنيد. سپس شما آماده ايد تا نسبتا

از ابزارهاى مشكل ترى استفاده كنيد. البته نسخه صوتى كتاب ها را تا جايى كه امكان 
دارد تهيه كنيد.
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فصل 18 

راز نگارش خوب انگليسى

سالها پيش، من در يك كالس نگارش پيشرفته انگليسى در سانفرانسيسكو آموزش مى 
دادم. دانش آموزان من فراگيران

خارجى بودند كه در آرزوى وارد شدن به يك دانشگاه امريكايى بودند. آنها به تازگى 
اتمام  به  را  كنند  تحصيل  امريكا  در  خواهند  مى  اينكه چرا  مورد  در  مقاله  يك  نوشتن 
رسانده بودند. هر دانش آموز برگه خود را به من ميداد و سپس از كالس بيرون مىرفت. 
من درحاليكه نشسته بودم اولين برگه را برداشتم و شروع به خواندن آن نمودم. هنگامى 
كه پاراگراف اول را خواندم كامال گيج شده بودم. قسمت مقدمه خيلى بهم ريخته بود. 
جمالت بى نهايت طوالنى و پيچيده بودند و بصورت مجهول نوشته شده بودند. واژگان 
بسيار پيچيده و از نظر اماليى اشتباه بود. هر چه جلوتر مى رفتم، وحشت زده تر مى 
شدم. مقاله دانش آموز نامفهوم بود. حتى نمى توانستم ايده اصلى او را بفهمم. در حاليكه 
به  شروع  برداشتم.  را  ديگرى  برگه  و  گذاشتم  كنار  را  او  برگه  بودم،  شده  نااميد  كه 
خواندن دومين مقاله كردم و دوباره دقيقا با همان مشكل مواجه شدم. يكبار ديگر جمالت 

طوالنى پيچيده

اى ديدم كه درك يا فهمشان مشكل بود. ديگربار دانش آموزى از واژگان پيچيده نامناسب 
به شكلى نادرست استفاده كرده بود. و من نيز دوباره هيچ ايده اى نداشتم كه اين يكى 
شاگرد چه ميخواهد بگويد. در حاليكه گيج شده بودم مقاالت ديگر را نگاهى انداختم و 
به همين مشكالت در آنها نيز برخوردم: جمالت پيچيده، واژگان بسيار پيچيده، استفاده 

مكرر از افعال مجهول بدون

قابل خواندن بودند. هنگامى كه آخرين برگه را  نكته واضح. مقاالت غير  يا  پيام  هيچ 
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زمين گذاشتم به خودم گفتم « چه افتضاحى.»

مشكل نگارش دانشگاهى
چرا اين مقاالت خيلى بد بودند و چرا ايراداتشان اينقدر مشابه بود؟ پسخ اين سوال باز هم 
مربوط به برنامه درسى پنهان مدارس بر مى گردد. هر يك از دانش آموزان من نگارش 

انگليسى را در دانشگاه فرا گرفته بودند. در كالسهايشان با شيوه نگارش

دانشگاهى آموزش ديده بودند كه بر جمالت و واژگان پيچيده و افعال مجهول تاكيد مى 
نمود. هم معلمان و هم دانش آموزان از اين شيوه نگارشى استفاده مى كردند تا كارشان 

انديشمندانه به نظر برسد. با اين حال

نشريات  مثال،  براى  هستند.  افتضاح  دانشگاهى  هاى  نگارش  اكثر  كه  اينست  حقيقت 
دانشگاهى پر از جمالت پيچيده هستند كه تا

حد امكان گيج كننده طراحى شده اند. دانشجويان تحت تحت تاثير استادان خود سعى در 
الگوبردارى از اين نوع نگارش دارند.

همانطور كه كالس سانفرانسيسكو من نشان داد، نتايج آن نوع نگارش فجيع است.

مثل همينگوى بنويسيد

برخالف شيوه نگارش دانشگاهى، نويسنده برنده جايزه نوبل، ارنست همينگوى بخاطر 
شيوه نوشتارى ساده و آسان خود

مشهور شده بود. او عموما از جمالت كوتاه، عبارات ساده و واژگان رايج براى خلق 
داستان هاى زيبا و قدرتمند استفاده مى كرد. بنابراين، در صورتى كه شما مى خواهيد 
مانند همينگوى خوب بنويسيد، شيوه كلى نگارش او را دنبال كنيد. اكثر زبان آموزان 
انگليسى بسيار بد مى نويسند زيرا سعى مى كنند از جمالت بسيار پيچيده استفاده كنند. 
آنها سعى مى كنند نوشته شان «انديشمندانه» باشد اما درواقع نامفهوم و گيج كننده بنظر 
مى رسد. راه حل اين است كه محاوره ايى تر بنويسيد. به عبارت ديگر همانطور كه 
البته نه دقيقا ) شبيه به حرف زدن  ايى (  صحبت مى كنيد، بنويسيد. نگارش محاوره 
و  واضح  ساده،  جمالت  از  كنيد،محتمال  مى  انگليسى صحبت  شما  كه  هنگامى  است. 
داريد.  بيان مى  ترين شكل ممكن  به ساده  استفاده مى كنيد. شما عقايد خود را  مستقيم 
جمالت كوتاه و مستقيم بهترين جمالتند. جمالت بلند را به چند جمله ساده كوتاه تبديل 

كنيد. در بيشتر حاالت از

افعال معلوم به جاى مجهول استفاده كنيد. مدل هاى نوشتن خود را بر اساس روزنامه 
نگاران و همينگوى و نه براساس اساتيد، مقاالت مجالت، و يا ديگر موارد دانشگاهى 
قرار دهيد. يك نگارش خوب فرايندى از تقليل و ساده كردن است. بنابراين هدف شما 
بيان عقايدتان با استفاده از چند كلمه تا حد امكان است. هرچه نگارش شما ساده تر باشد، 
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نوشته شما واضح تر و قدرتمند

تر خواهد بود.

چگونه تقويت مهارت نگارشى
بدين ترتيب، چگونه شيوه نگارشى ساده، محاوره ايى و مستقيم خود را توسعه مى دهيد؟ 
به نظر مى رسد اكنون جواب را مى دانيد! در فصل اخير ما در مورد اهميت خواندن 
لذت بخش بحث نموديم. تحقيقات نشان مى دهد كه اين نوع از خواندن نه تنها بهترين 
روش براى ارتقاى سرعت خواندن ، درك مطلب و واژگان است _ بلكه بهترين روش 
كليد صحبت كردن  دادن  كه گوش  همانطور  . درست  است  نگارش شما  تقويت  براى 

است، خواندن نيز عامل كليدى در نوشتن است. اين اصول مبين

مورد زير است:

ورودى قابل فهم و جذاب ، پايه و اساس يك خروجى موثر است. بعبارت ديگر گوش 
دادن پايه و اساس صحبت كردن و خواندن پايه و اساس نوشتن است. درست همانطور 
كه شما بر روى يك فايل صوتى نسبتا آسان براى تقويت صحبت كردن كردن خود تمركز 
كرده ايد، به خواندن نسبتا آسان نيز براى بهبود نوشتارتان متمركز خواهيد شد. درست 
براى  معتبر  صوتى  هاى  وفايل  واقعى  هاى  داستان  دادن  گوش  بر  كه  هنگامى  مانند 
تسلط بر صحبت كردن انگليسى متمركز شده ايد، براى تسلط بر نوشتن انگليسى نيز بر 
خواندن داستان ها و كتاب هاى معتبر تكيه خواهيد كرد. شما براى آسان صحبت كردن 
نيازمند گوش دادن هاى بسيار بوديد و در نتيجه براى آسان نوشتن نيز بايد زياد بخوانيد. 

به همين دليل است كه فعاليت شماره يك شما براى

نوشتار،خواندار مى باشد. هيچ چيزى بيشتر از خواندن لذت بخش در حجم باال براى 
تقويت دستور زبان و واژگان نوشتارى،

ساختار جمالت، امال و نظم جمالت مفيد نيست.

هر چه بيشتر شما براى لذت بردن بخوانيد، بيشتر مى توانيد ساختار جمالت انگليسى 
را درك كنيد. به عبارت ديگر، با مدلسازى از نويسندگان خوب،ياد مى گيريد به بهترين 
نحو بنويسيد. بهترين راه براى تقليد از نويسندگان خوب خواندن آثار آنها است. بخاطر 
داشته باشيد براى خواندن لذت بخش آنچه اهميت دارد، مقدار خواندن است. هدف شما 
افزايش مداوم تعداد صفحاتى است كه به انگليسى هر هفته مى خوانيد. رمان هايى را 
بخوانيد كه دوستشان داريد. كتاب هاى غير- داستانى بخوانيد كه شما را شيفته خود مى 
سازد. كتاب هاى خنده دار بخوانيد. مقاالت ساده بخوانيد. اين مقدار خواندن شما است 

كه مهم است

و نه سختى چيزى كه مى خوانيد. در حقيقت، مطالب اسانتر معموال بهترند، بويژه به 
منظور تقويت نگارشتان.
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تمرين نوشتار روزانه: نوشتن سريع
بسيارى از فراگيران زبان انگليسى وقت خود را بر نوشتن مقاالت دانشگاهى متمركز 
اند. حتى  پيچيده  اين نوع مقاالت، اغلب بسيار  مى كنند. همانطور كه قبال اشاره شد، 
هنگامى كه خوب نوشته شده اند، نگارش داشگاهى چالش بر انگيز است و جزء يكى 
از پيشرفته ترين سطوح نوشتارى است. به همين دليل است كه بيشتر فراگيران هنگامى 
ها  راه  بهترين  از  يكى  كنند.  تمركز  نوشتارى  اشكال ساده  بر روى  كه  برند  سود مى 
براى انجام اين كار نوشتن در يك ژورنال روزانه است. اين كار به شما كمك مى كنند 
تا ساختار جمالت را بهبود بخشيد و سريع تر و واضح تر بنويسيد. كليد نگارش در اين 
ژورنال حفظ كوتاهى و سادگى جمالت است. هر روز يك موضوع مشخص را براى 
نوشتن انتخاب كنيد. ممكن است در مورد كارى بنويسيد كه روز قبل انجام داده ايد. مى 
توانيد در مورد اهداف خود بنويسيد يا اينكه در مورد چيزى بنويسيد كه اخيرا خوانده ايد 

و افكار و احساسات خود

را با آن مرتبط كنيد.

گام بعد استفاده از يك زمان سنج با زنگ هشدار، براى ده دقيقه است. هنگامى كه آماده 
آنجايى كه مى  تا  شروع هستيد، دكمه «شروع» را بر روى زمان سنج فشار دهيد و 
توانيد، سريع بنويسيد. مهم ترين نكته در اينجا اينست كه هرگز در اين زمان استراحت 
نكنيد. شما بايد همه ده دقيقه را بدون وقفه بنويسيد. براى فكر كردن به آنچه كه بايد در 
يك عبارت  به  فكر كردن  و  اشتباهات  براى اصالح  نكنيد.  بنويسيد، مكث  بعدى  جمله 
بهتر متوقف نشويد. اجازه ندهيد دست شما از حركت بايستد براى ده دقيقه به نوشتن 
در مورد هر چيزى كه به ذهن شما مى رسد، ادامه دهيد. اين تكنيك «نوشتن بر مبناى 
زمان» ناميده شده است و معموال توسط نويسندگان حرفه ايى مورد استفاده واقع شده 
است. با استفاده از نوشتن سريع بدون هيچ مكثى مغز انتقادى خود را بررسى مى كنيد 
اجازه مى دهيد كلمات از آن خارج شوند. وقتى براى بار اول اين كار را امتحان مى 

كنيد احتماال احساس

نااميدى خواهيد داشت. فكرتان درگير مى شود كه چه چيزى بنويسيد.

نوشتارتان بى نظم خواهد بود و اشتباهات زيادى خواهيد داشت. نگران نباشيد. هنگامى 
كه هر روز بر مبناى زمان مى نويسيد،

پيشرفت خواهيد كرد. سرعت نوشتن و سالست شما تسريع خواهد يافت. شما در مى 
يابيد كه بطور طبيعى داريد از كلمات و عباراتى استفاده مى كنيد كه قبال در يك كتاب 
يا مقاله خوانده ايد. از آنجايى كه داريد سريع مى نويسيد، مجبور خواهيد شد كه ساده تر 
بنويسيد. ديگر زمانى براى فكر كردن به قواعد دستور زبان نداريد. با گذشت هر هفته، 
ساختار جمالت شما ارتقا خواهد يافت. شايد مهمتر از همه اينست كه، اعتماد به نفس 
شما با نوشتار انگليسى ارتقا خواهد يافت. اگر به اندازه كافى احساس اعتماد به نفس مى 
كنيد، پست هاى خود را بصورت آنالين بعنوان يك وبالگ در اختيار همه قرار دهيد. 
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هر روز، پست جديدى از

نوشتار زماندارتان منتشر كنيد.

بازنويسى راز خوب نوشتن است
خواندن براى لذت بردن و نوشتن بر مبناى زمان، هر دو پايه و اساس تمرين نوشتار 
انگليسى هستند. با اين حال، اگر فقط از اين دو روش استفاده كنيد، تبديل به يك نويسنده 
خوب نخواهيد شد. در حقيقت اين نوع نوشتن شما بر حسب زمان عالى نخواهد بود. 
زيرا هميشه مشكالت و اشتباهاتى وجود خواهد داشت كه خوب است. در حقيقت شيوه 
نوشتارى ناقص شما در ژورنال خوب خواهد بود. اين رازى است كه نويسندگان كمى 
در مورد آن بحث مى كنند، اما همه از وجود آن خبر دارند. تقريبا همه پيش نويس هاى 
اوليه بد هستند! به عبارت ديگر، حتى افراد بومى حرفه اى نيز كه صدها هزار دالر 
براى كتابهايشان هزينه كرده اند، نيز مى توانند بد بنويسند. همه نويسندگان ممكن است 
اشتباهات دستورزبانى و اماليى داشته باشند. نويسندگان بزرگ مى دانند كه راز خوب 
نوشتن بازنويسى است. در اينجا مى بينيد كه با نوشتن ما مى توانيم منفعت بيشترى نسبت 
به صحبت كردن داشته باشيم. زيرا ما زمان داريم. شما وقت داريد آنچه را كه نوشته 
ايد دوباره بخوانيد. شما براى اصالح اشتباهات خود زمان داريد. شما براى بازنويسى 
هرچيزى بطور كامل زمان داريد. شما حتى براى نشان دادن نوشته خود به افراد ديگر 

و گرفتن

كمك از آنها زمان داريد!

به  نياز  ايميل،  يا  گذاريد  مى  وبالگ  در  كه  هايى  پست  مانند  معمولى  هاى  نوشته  در 
بازنويسى نداريد. با اين حال، براى برقرارى ارتباط هاى مهم مانند پيشنهاد هاى كارى، 
مقاالت دانشگاه، ايميل هاى مهم، مقاالت حرفه اى، و غيره، بازنويسى كامال ضرورى 
است. خبر خوب اينست كه شما مجبور نيستيد بى نقص بنويسيد و اين قابل قبول است 
كه در پيش نويس اوليه اشتباهاتى داشته باشيد. همه اشتباه مى كنيم. حتى اگر پيش نويس 

اوليه شما افتضاح باشد امرى قابل قبول است. زيرا در هنگام

نوشتن، تنها پيش نويس نهايى ضرورى است و بايد عارى از هرگونه اشتباه باشد. شما 
ابتدا از نوشتن  بنويسيد.  نهايى بى نقص خود را از طريق فرايند ويرايش  پيش نويس 
زمان بندى شده براى سريع تر نوشتن پيش نويس اوليه خود استفاده كنيد. ايده هاى خود 
را بر روى كاغذ بياوريد. اشتباه كنيد. فقط سريع بنويسيد. هنگامى كه پيش نويس اوليه 
را نوشتيد، اكنون كارى براى انجام دادن داريد. فكر كنيد يك مجسمه ساز هستيد و پيش 
نويس اوليه خاك رس شما است. آن را بخوانيد و خود را بعنوان خواننده نهايى در نظر 
آيا هر چيزى درجاى درست  ايده هاى شما مشخص هستند؟  آيا  بگيريد ( مخاطبتان.) 
خودش بكار برده شده ؟ چه چيزى گيج كننده است؟ آيا ايده ها به خوبى سازماندهى شده 

اند؟ بدون شك شما هنگام بازنويسى مشكالت زيادى
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كنيد.  بازنويسى  ها را  آن بخش  نياز، همه  كنيد در صورت  يابيد.آنها را برطرف  مى 
بنويسيد. تمركز شما بايد بر روى اين نكته باشد كه پيش نويس دوم را ساده تر، واضح 

تر و درست تر بنويسيد، وقتى كار

پيش نويس دوم تمام شد آن را ذخيره كنيد و كنار بگذاريد. در صورت امكان يك روز 
منتظر شويد و دوباره آن را بخوانيد.

دوباره تصور كنيد كه خودتان خواننده نهايى هستيد. بدنبال جمالت كامال پيچيده باشيد و 
ايده هاى مبهم را بيابيد. مشكالت را

دوباره رفع كنيد و براى دومين بار نوشته خود را بازنويسى كنيد. براى تعداد متنوعى 
از نوشته ها تنها دو بازنويسى كافى است. با اين حال، اگر نوشته شما خيلى مهم است، 
بايد بيشتر آن را بازنويسى كنيد. در اين نوع نوشته ها بهتر است از يك ويرايش گر 
كمك بگيريد. ويرايشگر شما ممكن است يك دوست، يك معلم خصوصى و يا حتى يك 
ويرايشگر حرفه اى باشد كه به او پول پرداخت مى كنيد. اين شخص پيش نويس سوم 
آنها بخواهيد كه فورا هر بخشى را  از  به شما مشاوره مى دهد.  شما را مى خواند و 
كه مشكل دار است، بازنويسى كنند. كار كردن با يك ويراستار به شما كمك مى كند تا 
بهترين نوشته ممكن را خلق كنيد. اما هميشه استفاده از يك ويرايشگر الزم نيست و هر 
موقع كه مى توانيد اين كار را انجام دهيد و به پيشنهادات بازنويسى آنها به دقت توجه 
نماييد. پس از چندين باز نويسى، اكنون مى توانيد نوشته خود را منتشر كنيد. اما قبل از 

انجام اين كار، مطمئن

شويد كه از قابليت بررسى اماليى براى يافتن حروفى كه ممكن است جا افتاده باشند، 
استفاده مى كنيد.

بعنوان تمرين
هر روز ده دقيقه تمرين نوشتن زماندار كنيد. در اين هنگام تا آنجايى كه برايتان مقدور 
مجدد  را  قبل  روز  ژورنالى  مطالب  بعد،  روز  نكنيد.  توقف  و  بنويسيد  سريع  است، 
بخوانيد. فورا مشكالت و اشتباهات را شناسايى نماييد. مطالب ژورناليتان را بازنويسى 
كنيد تا واضح تر شود. هرچيز غير ضرورى را برداريد. در روز سوم به مرحله يك 

برگرديد و نوشتن زمان بندى شده ديگرى

انجام دهيد. اين الگو را ادامه دهيد و نوشته هاى خود را بصورت زماندار بازنويسى 
نماييد.
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فصل 19

چرا شما نبايد مهارت صحبت كردن را تمرين كنيد

در طى اولين حرفه تدريس انگليسى ام در كره، همكارى به نام سئو داشتم. سئو در بخش 
دفتر فروش مدرسه كار ميكرد. شغل او متقاعد كردن والدين براى ثبت نام فرزندانشان 
بود. سئو يك آدم پرانرژى و مهربان بود. او همچنين تصميم گرفته بود انگليسى اش كه 
خيلى خوب نبود را ارتقا دهد. از آنجاييكه سئو در مدرسه اى انگليسى كار ميكرد كه 

بيش از بيست فرد بومى

ما  با  را  اش  انگليسى  موقعيتى  هر  در  كه  بود  اين  اش  استراتژى  بود،  كرده  استخدام 
«تمرين» كند. وقتى يكى از آنها را مى ديد، فرد را به گوشه اى مى كشاند و هرچقدر 

كه ميتوانست با انگليسى دست و پا شكسته صحبت مى كرد. او همچنين به استفاده از

آنها  از  اين صحبت ها  تا در طى  بود و تالش فراوانى ميكرد  اصطالحات عالقه مند 
استفاده كند. در طى آن سالى كه در كره بودم، بارها توسط سئو به گوشه اى كشانده 
شدم.اگرچه او يك فرد دوست داشتنى بود، اما به سرعت از مواجهه با او دچار بى ميلى

را  مسيرمان  ميديديم،  را  سئو  هرزمان  داشتند.  را  همين حس  نيز  ديگر  معلملن  شدم. 
عوض ميكرديم. هيچ كس نمى توانست با او صحبت كند! چه اتفاقى افتاد؟ آيا ما بدجنس 

بوديم؟ واقعيت آنست كه، ما از سئو اجتناب ميكرديم

چرا كه او سعى داشت از ما بعنوان معلمان خصوصى رايگان استفاده كند. بجاى ارتباط 
برقرار كردن با ما بعنوان دوست، او با ما

ما  اواز  كنيم.  درست  را  اشتباهاتش  ميخواست  ما  از  او  ميكرد.  «تمرين»  انگليسى 
تاييد كنيم كه از اصطالحات بدرستى استفاده مى كند. نظر ما را در مورد  ميخواست 
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تلفظش مى خواست. گفتگو با سئو خيلى زود تبديل به برگزارى يك كالس انگليسى شده 
بود تا برقرارى ارتباط با يك دوست. سئو با تلقى كردن ما صرفا بعنوان شانس تمرين 
انگليسى اش امكان داشتن يك دوستى واقعى را از بين برد. ما احساس ميكرديم سعى 
دارد از ما استفاده كند. مكالماتى كه با او داشتيم غيرطبيعى و آزار دهنده بودند تمركز او 
تنها بر زبان انگليسى بود تا يك ارتباط درست.بخاطر اين رويكردش سئو هرگز دوستى 
از ميان معلمان نداشت. اگر بخواهيم وارونه گويى كنيم اينطور مى شود: او مثل مردم 
با ما حرف ميزد، بدون تمركز صرف بر انگليسى، او به آسانى تعدادى دوست انگليسى 
زبان خواهد داشت. او اين شانس را خواهد داشت تا مكالمات واقعى خيلى بيشترى داشته 

باشد. متاسفانه، اين فقط سئو

نيست كه چنين رفتارى دارد. فراگيران زيادى هستند كه غرق «تمرين» انگليسى شان 
هستند.

گفتگويى»  بدنبال « شريك  اين حال شديدا  با  است،  تمرين  بر  تمركزشان  آنجاييكه  از 
هستند، با اين اصرار كه ديگران

معموال  فراگيران  نوع  اين  بگويند،  را  نظراتشان  يا  كنند  تصحيح  را  اشتباهاتشان 
سخنگويان بومى را كه در غير آن صورت از مصاحبت با آنان خوشحال ميشوند را 
كامال از خودشان مى رانند. به همين دليل است كه نبايد سعى كنيد با سخنگويان بومى 
انگليسى «تمرين» كنيد. بجاى تمرين كردن، تمركزتان را صرفا بر اين بگذاريد كه يك 
دوست واقعى باشيد. بدون متمركز شدن بر زبان انگليسى ارتباط برقرار كنيد. درباره 
پاسخ هايشان گ.ش دهيد. درك و  به  بپرسيد و  عاليق مشتركتان صحبت كنيد. سوال 
فهم خود را نشان دهيد بعبارت ديگر به گونه اى با آنها برخورد كنيد كه انگار با دوست 
همزبان خودتان صحبت مى كنيد يكى از بهترين راهها براى انجام اين كار آنست كه 
مردمى را مالقات كنيدكه عالقه شان با شما مشترك است. براى مثال، اگر عاشق فيلم 
به  شويد.  ملحق  سينما  دوستداران  مختص  آنالين  هاى  انجمن  به  هستيد  سينمايى  هاى 

باشگاه هاى هواداران بين المللى

كه  آنهايى  با  بپيونديد.  تان  عالقه  مورد  دانان  موسيقى  يا  سينمايى  هاى  فيلم  مختص 
سرگرمى با شما سهيم مى شوندمرتبط شويد. وقتى با چنين افرادى ارتباط برقرارميكنيد 
درباره عاليق مشتركتان صحبت كنيد. هرگز از آنها نخواهيد انگليسى تان را تصحيح 
اصال  انگليسى  نظر  نوع  هيچ   . نكنيد  خواهى  عذر  آنها  از  تان  انگليسى  بخاطر  كنند. 
ازآنها درخواست نكنيد. آنها معلمان انگليسى شما نيستند، بلكه آنها دوستان شما هستند. 

از صحبت كردن با آنها بيشتر ياد خواهيد گرفت تا از اينكه سعى كنيدآنهارا معلم

خصوصى خودتان كنيد.

تصحيح خطا در هر صورت بى فايده است
يك مطالعه تحقيقاتى در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى نشان داد كه تصحيح خطا هيچگونه 
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تاثيرى بر انگليسى گفتارى ندارد.

ارتقايى  هيچ  بود،  شده  اصالح  كالميشان  اشتياهات  كه  آموزانى  دانش  ديگر،  بعبارت 
نداشتند، و مشابه دانش آموزانى بودند كه اصالح نشده بودند. نتيجه: تصحيح خطا بى 

فايده است. در حقيقت بدتر از بى فايده بودن است. تصحيح خطا به شما صدمه

بجاى  كند.  فكر  دستورزبان  به  ميكند  مداوم شمارا مجبور  به صورت  كه  مىزند چرا 
متكركز شدن بر به اشتراك گذاشتن نظراتتان،

شديدا تمركزتان را صرفا بر زبان مى گذاريد.

انجام اين كار معموال منجر به اضطراب بيشتر مى شود كه مى دانيم يادگيرى تان را كند 
و به عملكردتان آسيب مى زند. به همين دليل است كه هرگز نبايد از معلم يا دوستتان 
بخواهيد انگليسى گفتاريتان را تصحيح كنند. اين كار باعث هدر دادن وقت آنها وشماست 
. تصحيح خطا همچنين رابطه شما با فرد بومى را تلخ مى كند و آنها را از شما مى 
راند، درست همانطور كه سئو در كره معلمان مدرسه را آزرد. اين حقيقت براى بسيارى 
از تصحيح  نتيجه تحقيق واضح است. هيچ سودى  اين حال  با  تلخ است.  فراگيران  از 
خطاهاى گفتاريتان نمى بريد( توجه داشته باشيد كه نوشتار متفاوت است چرا كه فرايند 

آهسته ايست كه مى تواند

ديگران  از  خطا،  تصحيح  درخواست  بجاى  بنابراين  شود).  انجام  روشمند  و  آگاهانه 
مى  را  گفتگويى  شريك  يك  بهاى  اگر  كنند.  اجتناب  خطاهايتان  اصالح  از  بخواهيد 
پردازيد، از آنها بخواهيد از اصالح خطاهايتان خوددارى كنند. اگر متوجه خطايى شدند 
از آنها بخواهيد بسادگى ايده را با استفاده از انگليسى صحيحى تصريح كنند. با شنيدن 

مجدد ايده تصحيح شده تان، بصورت

شهودى ياد خواهيد گرفت تا بدون فكر كردن آگاهانه درباره انگليسى ، ارتقايابيد.

در طول بيشتر زمان صحبت كردنتان ،گوش كنيد. اكثر فراگيران هنگام فكر كردن به 
مكالمات، بر گفتار متمركز مى شوند. آنها نگران صحيح صحبت كردن و بخاطر آوردن 
كلمات هستند و از اشتباه كردن مى ترسند. طبق تجارب من، اكثر فراگيران انگليسى 09 
درصد انرژى شان را بر صحبت كردن متمركز مى كنند. با اين وجود، قدرت حقيقى 
مكالمات زنده واقعى از گوش كردن بدست مى آيد نه صحبت كردن. درباره اش فكر 
كنيد. وقتى با يك گوينده بومى صحبت مى كنيد فرصت فوق العاده اى داريد. چرا كه 
آنان بومى هستند، آنها بصورت غير ارادى بهترين منبع ممكن براى انگليسى گفتارى 

صحيح مى باشند. آنها بطور

استفاده  پرتكرار  دستورزبان  و  عاميانه  هاى  واژه  اصطالحات،  عبارات،  از  طبيعى 
مى كنند. اگر در طى يك مكالمه با فرد بومى، بيشتر زمانتان را صرف صحبت كردن 
كرديد_ فرصت بزرگى را از دست داده ايد. وقتى با يك گوينده بومى صحبت مى كنيد 
دقيقا چگونه ياد مى گيريد؟ ممكن است كمى تمرين بكنيد اما هيچ چيز جديدى ياد نمى 
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گيريد. از طرف ديگر، با گوش دادن به فرد بومى خيلى زياد ياد مى گيريد. تلفظ بومى 
صحيحى را مى شنويد. عبارات طبيعى، كلمات جديد، اصطالحات و واژه هاى

عاميانه ياد مى گيريد. در حقيقت بيشترين مزيت مكالمات انگليسى زمانى اتفاق مى افتد 
كه گوش مى دهيد.

اين اخبار خوبى است، چرا كه بيشتر مردم عاشق صحبت كردن اند. نيازى نيست هنگام 
صحبت كردن با يك فرد بومى استرس بگيريد چرا كه خيلى ساده است. تمام آنچه بايد 

انجام دهيد اينست كه از آنها سواالت زيادى بپرسيد. درباره زندگيشان

، شغل يا تحصيالتشات، خانواده، سرگرمى ها، عاليق يا تجربيات گذشته شان بپرسيد. 
بقيه  سپس گوش كنيد ، بادقت گوش كنيد. همانطور كه صحبت مى كنند به چشمان و 
صورتشان نگاه كنيد. جستجو كنيد تا جايى كه ممكن است بفهميد. اگر چيزى را متوجه 
نمى شويد از آنها بخواهيد بيشتر توضيح دهند. وقتى مبناى هدفتان را به گوش دادن تا 
صحبت كردن قرار دهيد انگليسى بيشترى ياد مى گيريد و دوست بهترى خواهيد بود. 

هركسى شيفته ى يك شنونده خوب است! مزيت اضافى ديگر داشتن آرامش

است. نيازى نيست براى صحبت كردن تحت فشار باشيد. با اندكى سواالت ساده تمام 
مكالماتى كه ميخواهيد را داريد.

بازگويى داستان كوتاه

ما در خصوص موقعيت هاى گفتگويى طبيعى و چگونگى نزديك شدن به آن موقعيت ها 
صحبت كرده ايم.در اين بخش

ارتقا  تلفظتان را  بپردازيد و  گفتار  تمرين  به  داد چگونه  آموزش خواهم  به شما  نهايى 
دهيد. اگرچه هميشه بخش گسترده اى از وقتتان را صرف گوش دادن مى كنيد. فراگيران 
پيشرفته نيز مى توانند از اندكى تمرين روزانه گفتارى سود ببرند. تمرين مهارت صحبت 
كردن تنها به فراگيران پيشرفته كه به آسانى انگليسى صحبت مى كنند، پيشنهاد مى شود. 
و شما نيز در آن صورت آماده ايد تا برروى تلفظ و سرعتتات كار كنيد. يكى از آسانترين 
راه هاى تمرين گفتارى ، باز گويى داستان كوتاه است. همانطور كه از نام آن پيداست 
از همان داستان كوتاههايى كه در قاعده هفتم توصيف شد استفاده خواهيد كرد: داستان 

هاى كوتاه شنيدارى

و پاسخى. شما به شنيدن داستانهاى روزانه ادامه خواهيد داد. به فرياد زدن پاسخ سواالت 
ادامه خواهيد داد. سپس اين گام را اضافه

را  فايل صوتى  اتمام رسانديد،  به  را  داستان  به  دادن  آنكه گوش  از  خواهيد كرد. پس 
خاموش كنيد. در مقابل يك آينه بايستيد .

خودتان را در يك حالت عاطفى اوج قرار دهيد_ بپريد، فرياد بزنيد، بخنديد. پرانرژى 
شويد! وقتى احساس فوق العاده اى داريد، داستان كوتاهى كه شنيده ايد را بازگويى كنيد.
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سعى نكنيد دقيقا داستان را كلمه به كلمه بگوييد و سعى نكنيد خط به خط آنرا حفظ كنيد. 
در عوض، با بيشترين سرعت ممكن داستان را با استفاده از كلمات خودتان بازگو كنيد. 
حتى اگر ميخواهيد،مى توانيد داستان را تغيير دهيد . مهمترين نكته سريع انجام دادن اين 
كار است. تالش براى سرعت! در يك صداى بلند و پرانرژى داستان را براى خودتان 
مقابل آينه بگوييد. اين كار تنها چند دقيقه زمان مى برد. وقتى تمام كرديد، تنفس كوتاهى 
داستان را حتى  بعد  دفعه  كنيد  كنيد. سعى  باشيد و سپس مراحل را دوباره طى  داشته 

سريعتر بازگو كنيد. هدف بازگويى سريع، گذر از منطق

با سريع صحبت كردن ، مجبور مى شويد  باشد.  نيمكره سمت چپ مغز (آهسته) مى 
طبيعى تر و با درك بيشتر صحبت كنيد. همانطور كه اين كاررا بصورت روزانه انجام 
مى دهيد. سالست تان افزايش خواهد يافت. بدون زحمت سريع صحبت خواهيد كرد. 
انگليسى راحت و راحتتر از زبانتان جارى خواهد شد . در اين نقطه شما براى گام نهايى 

آماده هستيد، كه عبارتست از: تلفظ

بازگويى تلفظ
پيش تر در كتاب ، تكنيك فيلم را توصيف كردم و به شما روشى براى استفاده از آن در 
جهت ارتقاى تلفظتان آموختم. شما مى توانيد از تكنيك مشابهى بهمراه بازگويى داستان 
كوتاه استفاده كنيد. ابتدا ، گام هاى بخش قبلى را تكرار كنيد. كمى بازگويى سريع از 
داستان انجام دهيد. وقتى توانستيد آن را به آسانى انجام دهيد، زمان كار كردن برروى 
تلفظ فرا رسيده است. يك جمله از داستان كوتاه پخش كنيد و سپس فايل صوتى اش را 
متوقف كنيد. همچنان كه اين جمله را پخش مى كنيد، خيلى خوب گوش دهيد. تمركز 
ويژه اى بر وزن و تكيه صدا داشته باشيد. به زمانى كه گوينده مكث مى كند، زمانى كه 
صدايش بلندتر يا نرم تر مىشود، توجه كنيد. سپس همان جمله را بگوييد و صداى گوينده 
را دقيقا كپى كنيد. دوباره تصور كنيد يك هنرپيشه هستيد كه سعى داريد از اين گوينده 
تقليد كنيد، از صداى آنها استفاده كنيد. از احساسشان استفاده كنيد، حتى از صورت و 
بدنتان هنگام تصور حاالت گوينده استفاده كنيد. سعى كنيد همانطور كه صحبت مى كنيد 
تبديل به آن شخص شويد. سپس جمله بعد را پخش كنيد و مكث كنيد، مراحل را تكرار 
كنيد. در اين روش به كل داستان برويد . مطمئن شويد هم سواالت و هم پاسخ هارا تقليد 
مى كنيد. البته ، بهتر آنست كه گوينده اى كه دوست داريد انتخاب كنيد! با استفاده از 

روش هاى اين فصل ، صحبت كردنتان را

به سطح پيشرفته ، نزديك به سطح فرد بومى مى بريد.
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فصل 20

انگليسى زبان تجارت بين الملل است

چندسال پيش در حال بررسى پيشنهادات كارى بودم، شركت ما نيازمند طرح ها جديدى 
براى وبسايتمان بود، بنابراين آگهى شغلى در يك اجتماع كاريابى بين المللى فرستادم. 
ما بيش از بيست پاسخ براى آگهى مان دريافت كرديم. هر آگهى شامل يك پيشنهاد براى 
پروژه ما بود. همانطور كه پيشنهادات مناقصه را بررسى ميكردم، متوجه مليت طراحان 
گرافيست شدم. يكى از آنها شركتى آرژانتينى بود. ديگرى طراحى از مجارستان بود. 
برخى ديگر از پيشنهاددهندگان مناقصه از ژاپن ، آلمان، مالزى و چندى از اياالت متحده 
و كانادا بودند . همچنانكه آنها را بررسى ميكردم تحت تا ثير اين مثال روشن از جهانى 
سازى بودم . اين افراد همه شان در يك بازارگاه بين المللى آنالين شركت كرده بودند. 
سپس به اين مفهوم پى بردم: همه آنها از انگليسى استفاده مى كردند. يكايك پيشنهادها به 
انگليسى بود. بنابراين، هريك ازين طراحان گرافيست نه تنها به رقابت توانايى هنريشان

اثبات  نيز  انگليسى  به  ارتباط  برقرارى  در  را  قدرتشان  و  توانايى  پرداختند،بلكه  مى 
ميكردند.

واضح است كه انگليسى زبان بين المللى تجارت است. به همين دليل است كه مدارس 
در هر كجاى جهان، كالس هاى انگليسى برگزار مى كنند. توانايى زبان انگليسى يك 
مزيت رقابت برانگيز براى تمام كسانى است كه از آن برخوردارند. انگليسى جهانى به 
روى شركتها و هنرمندان مستقل مى گشايد. فقدان دانش انگليسى در اقتصاد جهانى ، 

تمام شانس هارا از شما مىگيرد و

شمارا در يك وضعيت نا مساعد قرار مى دهد. اينها در واقع،حقايقى هستند كه ممكن 
است براى شما خوشايند باشند يا نباشند. واقعيت اينست كه انگليسى در اقتصاد جهانى 
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رشد فزاينده مهمى دارد. مشاغل در كشورهاى متعدد نيازمند تسلط انگليسى گفتارى اند. 
برخى شركتها مانند شركت ژاپنى راكوتن93 در حال حاضر دارند انگليسى را زبان 
رسمى شان مى كنند. بنيان گذار و مدير عامل شركت راكوتن، هيروشى ميكيتانى04 به 

تازگى يك سياست مبتنى بر انگليسى براى شركت تجارت وب ايجاد كرده

_______________________________________________

39 Rakuten 
40 Hiroshi Mikitani

است. آقاى ميكيتانى گفت»: يكى از عواملى كه شركتهاى ژاپنى را در رقابت جهانى به 
عقب مى راند، مانع زبان است كه انها را از دستيابى به رقابت خارجى باز مى دارد». 
او همچنين افزود كه عدم تسلط به زبان انگليسى ، شركتهاى ژاپنى را از پيگيرى قدرت 
جهانى محدود مى سازد و سبب حفظ كارمندان غير ژاپنى مى شود. با اين سياست جديد، 
همه كارمندان ملزم به استفاده از زبان انگليسى براى ارتباطات شركت از قبيل جلسات، 
از  . شركت  باشند  مى  ديگر،  مطالبات  و  پيشنهادى  ها، طرحهاى  ايميل  ها  سخنرانى 
كارمندان انتظار دارد كه در خصوص يادگيرى انگليسى بصورت مستقل رفتار كنش 

گرايانه اى داشته باشند. در حاليكه اين يك

روند در حال توسعه براى ژاپن مى باشد، بسيارى از شركت هاى بين المللى در حال 
سازماندهى  حال  در  راكوتن،  مانند  بسيارى،  هستند.  انگليسى  يادگيرى  الزام  افزايش 

سياست هاى مبتنى بر انگليسى مى باشند. همچنان كه اين روند رشد مى كند، تقاضا

براى كسب و كار به زبان انگليسى نيز افزايش مى يابد. بطور فزاينده، در دنياى تجارت 
هيچ راه فرارى از انگليسى وجود ندارد.

انگليسى همچنان هست
انگليسى تجارى فرصت هاى اقتصادى را مى گشايد ، به همين خاطر انواع گسترده اى 
از كالسهاى دانشگاهها، كتابها و دروس انگليسى تجارى بجهت برطرف كردن اين نياز 
پديد آمده اند. جاى تعجب نيست كه اكثر اين ها از همان روش هاى قديمى براى آموزش 
انگليسى تجارى استفاده مى كنند. همانگونه كه براى آموزش انگليسى عمومى نيز از آن 
روش ها استفاده مى شد.با اين حال، انگليسى تجارى يك نوع جداگانه از انگليسى نيست، 
حقيقت خوشحال كننده اينست كه انگليسى استفاده شده در موقعيت هاى تجارى همانند 
انگليسى رايجى است كه در ساير موقعيت ها استفاده مى شود. در تجارت، همان واژگان 
مشابه همان اصطالحات و همان دستورزبان را مى يابيد. ضميمه اصلى در انگليسى 

تجارى صرفا واژگان مرتبط به موضوعات

تجارى خاص مى باشد. اين واژگان به دو دسته تقسيم مى شوند: اصطالحات تجارى 
عمومى و اصطالحات تجارى تخصصى.
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اصطالحات تجارى عمومى آنهايى هستند كه در سراسر جهان تجارت استفاده مى شوند. 
اينها عبارات رايجى هستند كه عموما در جلسات، طرح هاى پيشنهادى و ارائه ها مورد 

استفاده واقع مى شوند. يادگيرى اين اصطالحات با استفاده از همين

شيوه سيستم انگليسى آسان كه شما در حال حاضر از آن استفاده مى كنيد، كامال ساده و 
آسان است .

راه آسان براى يادگيرى انگليسى تجارى
به  مرتبط  كه  است  هايى  ابزار  انتخاب  حقيقت،اهميت  در  تجارى  انگليسى  يادگيرى 
موضوعات تجارى اند. بعبارت ديگر شما دقيقا همان شيوه انگليسى آسان را استفاده مى 

كنيد. ابتدا برروى سوختتان ، كه روانشتاسى است، متمركز مى شويد. باورهاى

محدود سازتان را تغيير مى دهيد. خودتان را در يك حالت عاطقى اوج قرار مى دهيد. 
پس از هفت قاعده استفاده مى كنيد. بيشتر وقتتان را صرف گوش دادن مى كنيد. عميق 
ياد مى گيريد. از كتب درسى و دستورزبانى خوددارى مى كنيد. به داستان هاى كوچك و 
ديد گاهى گوش مى دهيد _ داستان هايى انتخاب كنيد كه درباره موضوعات تجارى باشد 
كه شامل وازگان انگليسى تجارى هستند. براى گوش دادن بيشتر، به ابزارهاى انگليسى 
تجارى واقعى همچون پادكست ها، اخبار و كتابهاى صوتى تجارى گوش فرا دهيد. در 
صورت امكان، هم نسخه صوتى و هم نوشتارى را تهيه كنيد. بطور همزمان بخوانيد و 
گوش دهيد. درست طبق همان دستورالعملى كه براى انگليسى عمومى تان بكار برديد از 
مطالبى استفاده كنيد كه براى شما جالب هستند. اگر يك فروشنده هستيد،مطالبى مرتبط با 
فروش انتخاب كنيد. اگر در حوزه سرمايه گذارى متمايليد، بر متون و فايل هاى صوتى 
مرتبط با سرمايه گذارى متمركز شويد. هيچ كار خاصى براى انجام دادن نداريد. فقط 

همان سيستم انگليسى آسان

با استفاده از مطالب تجارى ، را دنبال كنيد.

اصطالحات تخصصى را در آخر ياد بگيريد
تخصصى  واژگان  اند.  بسيارى  تخصصى  كلمات  شامل  تجارت  هاى  زمينه  برخى 

«جارگن14» نام دارند. براى مثال،

_______________________________________________

41 Jargon

حسابداران اصطالحات زيادى در زمينه اصول حسابدارى دارند، كه بطور ضرورى 
در شغلشان كاربرد دارد. اين واژگان تخصصى براى حسابداران حياتى است. در حاليكه 
خيلى حائز اهميت ميباشد، جارگن آخرين نوع انگليسى تجارى است كه شما ياد خواهيد 
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از  شويد.  متمركز  تجارى عمومى  انگليسى  بر  بايد  ابتدا  جارگن  يادگيرى  قبل  گرفت. 
طريق خواندن و گوش دادن به

محتواى تجارى واقعى در عبارات تجارى متداول ،ماهر شويد. تنها پس از انجام اين 
كار نگران اصطالحات جارگن باشيد. البته شما موضوع اصطالحات جارگن را دقيقا 
به همين روشى ياد مى گيريد كه انگليسى تجارى عمومى را ياد گرفته ايد. وقتى آماده 
شديد، به آسانى مطالبى كه گوش ميداديد و ميخوانديد را تغيير دهيد. مطالب واقعى گرد 
آورى كنيد كه مرتبط با زمينه شما باشند. مطالب سودمند انتخاب كنيد. بجاى آنكه بر 
انگليسى تمركز كنيد، بر يادگيرى بيشتر در زمينه خودتان از منابع انگليسى متمركز 
شويد. با استفاده از همين منابع، دانش و مهارتهاى خود را توسعه دهيد و با اين كار 

بطور همزمان و خودكار انگليسى

تجارى تان را ارتقا مى دهيد.
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فصل 21

چگونه سخنرانى هاى انگليسى قدرتمندى ارائه 
دهيم

اولين  انتظار  در  نفره  سى  گروه  بودم،يك  ايستاده  صحنه  از  اى  گوشه  در  درحاليكه 
سخنرانى عمومى من بودند. قلبم خيلى سريع مى زد. نفسم به تنگى و ضعيفى مى زد. 
كل بدنم دچار رعشه و دلهره شده بود. به دستانم نگاه كردم كه ميلرزيدند، سعى كردم 
لرزششان را كنترل كنم، اما موفق نشدم. با خودم فكر ميكردم: « اگه همه چيز يادم بره 
و سرجام خشكم بزنه چى؟» ناگهان همانطور كه داشتند مرا به حضار معرفى ميكردند 
اسمم را صدا زدند.من بروى صحنه رفتم. حضار برايم كف مى زدند اما انگار صدايشان 
را نمى شنيدم. در حاليكه نگاه اجمالى به آنها كردم تصويرشان از جلوى چشمم رد ميشد. 

انگار بينايى ام محدود شده

بود و ديد جانبى ام به رنگ سياه تبديل شده بود. همانطور كه شروع به صحبت كردم . 
احساس تنگى . خفقان در گلويم داشتم.

صدايم غيرعادى _ زير و ضعيف، بنظر مى رسد.

نگاهم را به ديوار پشت سر حضار خيره كرده بودم و به سرعت نطقم را ارائه ميدادم. 
تنها هدفم اين بود با سرعت تمام كاررا تمام كنم و صحنه را ترك كنم. هرچند كه آن 
از  تمام كردم. بسرعت  بنظرم ساعتها ميآمد. وقتى  اما  نبود  بيشتر  دقيقه  سخنرانى سه 
روى صحنه پايين آمدم و نشستم. دستهايم هنوز بصورت غير عادى ميلرزيدند. فعاليت 
هاى كمى به وحشتناكى صحبت كردن در جمع هستند. سخنرانى ها مداوما بعنوان يكى 
از ترسناك ترين و استرس زاترين تجربيات زندگى رتبه بندى شده اند كه تقريبا همه ى 
مردم از آن خوف دارند. اين تجربه ى اعصاب خرد كن حتى سخت تر از زمانى است 
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كه انگليسى زبان بومى تان نيست. وقتى احساس ترس مى كنيد هم يك واكنش فيزيكى و 
هم ذهنى داريد. و البته اين واكنش فيزيكى است كه كنترلش سخت است. هنگام وحشت 
بدن شما يك واكنش آدرنالينى توليد مى كند. غدد فوق كليوى در خون شما آدرنالين آزاد 

مى كنند

و شمارا براى « گريز يا ستيز» آماده مى كنند.

بينى هستند و شامل عرق  قابل پيش  آدرنالين نسبتا سازگار و  به  فيزيكى  واكنش هاى 
ناراحتى  انبساط عضالنى،لرزش،  تنفس سريع سطحى،  قلب،  افزايش ضربان  كردن، 
معده، ديد محدود و از دست دادن كنترل عضالنى مى شود.آدرنالين همچنين تغييرات 
عضالنى ايجاد مى كند احساستان نسبت به زمان عوض مى شود . اكثر مردم تجربه 

«كندشدن» زمان را دارند درحاليكه

برخى ديگر «افزايش سرعت زمان»را تجربه مى كنند. بدتر از همه براى سخنگويان 
اينست كه آدرنالين باعث كند شدن فعاليت هاى برتر مغزى مى شود. فعاليت هاى مغزى 
به همين علت است كه بخوبى در  منتقل مى شود.  تر  مبتدى  به بخش هاى عاطفى و 
برابر يك شخص صحبت مى كنيد درحاليكه هنگام صحبت كردن در برابر يك گروه در 

كشاكش هستيد. همچنين ذهنتان

بخوبى كار نمى كند. واضح است كه چالش بزرگ در صحبت هاى عمومى غلبه كردن 
بر اين واكنش هاى ترس آور است.

روانشناسى هشتاد درصد موفقيت است
مى توانستم صداى جمعيت سه هزار نفرى سالن كنارى را بشنوم. انعكاس موسيقى بلند 
راك از آنجا به گوش مى رسيد. همچنان كه برگزار كننده ى رويداد معرفى مرا آغاز 
كرد هياهوى انرژى به پا خاست. در پس صحنه ، هيجان من بوجود آمد پريدم، فرياد 
زدم و خنديدم. به خودم فرياد زدم،» من اينجام تا ارائه كنم! امروز همه ى انرژى و 

تواناييمو ميزارم تا به اين حضار

آن  ميان  از  و  رفتم  در  سمت  به  !آره»!  !آره  بتركونم!آره  تا  ام  آماده  من  كنم!  كمك 
زيرچشمى به حضار نگريستم . آنها روى پاهايشان ايستاده بودند و تشويق ميكردند. و 

سپس

اى.جى.هوگ»!  اى.جى.هوگ!  هوگ!   . من»اى.جى  اسم  خواندن  به  كردند  شروع 
موجى از انرژى به ميان بدنم آمد. باال پريدم و

سپس به طرف صحنه دويدم. حضار به فرياد زدن اسم من ادامه دادند. همچنانكه ايستادم 
و با آن جمعيت سه هزار نفرى مواجه شدم،ديگر واهمه اى نداشتم. نفسم عميق و بدنم 
العاده اى داشتم و بجاى اضطراب  آرام بود. بجاى ترس احساس شور و اشتياق فوق 
احساس شايقى داشتم. اكنون تجربه سخنرانى عمومى من كامال تغيير كرده است. پيش 
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از يك سخنرانى بزرگ حاال

احساس قدرت دارم ،كه تركيبى باور نكردنى از اعتماد به نفس، هيجان و اشتياق است 
.من چگونه  چنين تغيير چشمگيرى  ايجاد كردم؟ من اين كار رابا استفاده از  چند تكنيك 
ساده انجام دادم. كه صدهابار تمرينشان كردم. خبر خوب اينست كه شما نيز مى توانيد 
مثل من اين كار را انجام دهيد. اهميتى ندارد چقدر از ارائه هاى انگليسى واهمه داريد 
، تنها با تمرين يك تكنيك ساده مى توانيد خودتان را براى يك احساس قدرتمند و مطمئن 
درهريك از سخنرانى هايتان ، آموزش دهيد. احساس قدرت و اعتماد به نفس حدود هشتاد 
درصد يا بيشتر از موفقيت شما در سخنرانى عمومى است. اكنون مى دانيد كه چطور 
صحبت كنيد. هنگاميكه بر ترس از سخنرانى عمومى تان غلبه كنيد، ديگر مشكلى براى

يك ارائه قدرتمند انگليسى نخواهيد داشت.

اعتماد به نفس بايد آموزش داده شود
اعتماد به نفس بطور تصادفى اتفاق نمى افتد، براى غلبه بر ترس سخنرانى عمومى، 
شما بايد تسلط عاطفى را در سطح بااليى توسعه دهيد. انجام آن كار نيازمند تمرين و 
بينند. شما از يك روش  آموزش است. سخنرانان بزرگ نيز بطور مداوم آموزش مى 
اساسى به جهت رسيدن به سطح تسلط عاطفى ضرورى براى سخنرانى عمومى استفاده 
خواهيد كرد. اين روش به جهت غلبه بر واكنش ترس طبيعى و جايگزينى آن با احساس 
اعتماد به نفس طراحى شده است. براى موفقيت اين روش، شما بايد قبل از ارائه تان آنرا 
بارها تمرين كنيد. در حالت ايده آل ، اين روش را صدهابار قبل از رفتن بروى صحنه 

، تكرار خواهيد كرد. قبل

از هر ارائه اى كه داريد اين كار را انجام دهيد.

شما نميتوانيد ترستان را سركوب كنيد فقط شكلش را تغيير مى 
دهيد

واكنش آدرنالينى قدرتمند است. هنگاميكه رها شود سركوب آن تقريبا غير ممكن است. 
ميتوانيد باآن مبارزه كنيد. در حقيقت

هر تالشى براى سركوب كردن ترس، آنرا بدتر مى كند. براى مثال، اگر دستانتان قبل 
از سخنرانى شروع به لرزيدن كردند ، متوقف كردن آنها تقريبا غيرممكن است و اين 
در مورد ضربان قلب سريع ، تنگى نفس، انبساط عضالنى و غيره نيز به همين صورت 
است. هنگاميكه اين واكنش ها آغاز مى شوند نمى توان آنها را متوقف كرد. در حال 

حاضر آدرنالين در خون شماست

و بدنتان واكنش نشان ميدهد. اگر سعى كنيد با اين واكنش ها بجنگيد، با ناتوانى تان در 
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جهت تغيير آنها نااميد تر خواهيد شد. ترستان هنگاميكه مى فهميد تحت كنترل نيستيد 
چند برابر خواهد شد و عالئم بدتر خواهند شد. هنگاميكه واكنش آدرنالينى رها مى شود، 
تنها يك انتخاب داريد_ آن انرژى را در جهت مثبت هدايت كنيد. به اين معناست كه مى 

توانيد از همان واكنش

ترس يا نبرد در جهت خلق شجاعت و روحيه ى مبارزه استفاده كنيد . به اين صورت 
بجاى  انرژى  از  استفاده  با  تغيير دهم.  توانستم ترس سخنرانى عمومى را  بود كه من 

مقاومت در برابر آن

خودتان را به يك سخنران پويا و با اعتماد به نفس تبديل مى كنيد. واكنش هاى فيزيكى 
ترس و تهيج تقريبا مشابه هستند.

وقتى هيجان زده هستيد ضربان قلبتان افزايش مى يابد، نفستان سريعتر و انبساط ماهيچه 
هايتان بيشتر مى شود. وقتى بينهايت هيجان زده هستيد، ممكن است عرق كنيد و دستانتان 
بلرزند. بعبارت ديگر واكنش بدن مشابه است. بنابراين، چه چيزى ميان ترس شديد و 
به واكنش هاى  احساساتى است كه شما  افكار و  اين  ميكند؟  ايجاد  تفاوت  هيجان شديد 
با اتصال  فيزيكى پيوست مى دهيد كه تعيين كننده تجربه ترس يا هيجان خواهند بود. 

تجارب مثبت به احساسات فيزيكى خودتان را آموزش ميدهيد تا

بجاى احساس ترس، احساس هيجان و قدرتمندى داشته باشيد.

چگونگى تبديل ترس به توانمندى
در  نفس  به  اعتماد  براى  را  ذهنتان  تا  باز خواهيد گشت  آنكراژ  تكنيك  به  ديگر  يكبار 
سخنرانى عمومى برنامه دار كنيد. گام اول بازسازى مجدد، احساس فيزيكى ترس به 
بهترين نحوى كه مى توانيد، است. ميخواهيد ضربان قلبتان سريعتر، تنفستان افزايش و 
ماهيچه هايتان منبسط تر شود. آسانترين راه براى انجام اين كار استفاده از تمرين حالت 
اوج كه در ابتداى اين كتاب ياد گرفته ايد، مى باشد. موسيقى پرانرژى ، بلند مورد عالقه 
تان را پخش كنيد. كم كم بلند تر و سريعتر بپريد . لبخند بزرگى روى صورتتان داشته 
باشيد. . حركات قدرتمندى با بازوهايتان ايجاد كنيد، بلند فرياد زنيد،» آره !آره!آره»! 

تا زمانيكه ضربان قلبتان

سريع و تنفستان سخت شود به اين كار ادامه دهيد.

موزيك را قطع كنيد، درحاليكه هنوز به سختى نفس ميكشيد، درباره موضوع مورد نظر 
اگر پيش تر سخنرانى را طرح ريزى  ايده اصلى صحبت كنيد.  صحبت كنيد. درباره 
كرده ايد، كل آنرا اجرا كنيد. همانطور كه صحبت مى كنيد بدنتان را تكان دهيد. از يك 
سوى اتاق به ديگر سوى راه برويد. از حركات قدرتمند در جهت رساندن مقصودتان 
استفاده كنيد. به لبخندزدن ادامه دهيد. در ايتدا احتمال دارد سخت باشد چراكه نفس نفس 
خواهيد زد. ضربان قلبتان سريع مى شود و فكر كردن به سخنرانى تان سخت خواهد 
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شد. عيبى ندارد به لبخند زدن ادامه دهيد و نهايت سعيتان را انجام دهيد. وقتى كارتان 
تمام شد دوباره موزيك را پخش كنيد و كل پروسه را تكرار كنيد. اين تمرين را حداقل 
سخنرانى  تمرين  از  پيش  هرروز  كنيد  سعى   . كنيد  تكرار  روز  يك  طول  چهارباردر 
تان،ضربان قلبتان را سريعتر كنيد. اين تمرين چند چيز درشما ايجاد مى كند. اول اينكه 

، يك آنكر مثبت ايجاد

مى كنيد. با پخش موسيقى احساس شديدى خواهيد داشت.

مى پريد و سرگرمى داريد، احساس مثبت قوى ايجاد مى كنيد. احساس فوق العاده اى 
داريد و سپس سخنرانى تان را آغاز مى كنيد. با تكرار، اين احساسات فوق العاده به عمل 

ارائه سخنرانى تان متصل ميشوند. در نهايت، تنها فكر كردن درباره ارائه

باعث مى شود بطور خودكار احساس هيجان كنيد.اين تمرين همچنين به شما آموزش ميدهد 
تا با عالئم اضطراب از قبيل: ضربان قلب و تنفس سريع، عرق كردن و غيره مقابله كنيد. 
اكثر مردم هنگاميكه احساس آرامش دارند سخنرانيشان را تمرين ميكنند. از آنجاييكه هميشه 
در يك حالت عاطفى آرام تمرين كرده اند،براى سيل احساساتى كه درست قبل از سخنرانى 
واقعى به سمتشان مى آيد ، آماده نيستند. در تمرين با ضربان قلب باالو تنفس سريع ، به 
ذهنتان آموزش ميدهيد تا انتظار چنين واكنش هايى را داشته باشد و بتواند آنها را كنترل كند. 
و سپس در روز سخنرانى با اين عالئم دچار ترس نمى شويد چرا كه آنها براى شما آشنا و 
عادى خواهند بود. در عوض عادت مى كنيد اين انرژى فيزيكى رابسوى احساسات مثبت و 
حركات قوى جهت دهى كنيد. اين تفاوت ميان آموزش و تمرين است. آنهايى كه تمرين مى 

كنند تنها سخنرانى شان را مرور مى كنند و آنهايى كه خودرا

در طى  كه  و جسمانى  تا شرايط روحى  كنند  مى  را  سعيشان  نهايت  ميدهند،  آموزش 
سخنرانى واقعى رخ مى دهدرا بازسازى كنند.

با آموزش خودتان را كامال آماده مى سازيد و براى هر چيزى آماده خواهيد بود.

تمرين روزانه تكنيك تسلط عاطفى
آلش  ايده  نيست، حالت  كافى  اندك زمان  در  آن  انجام  ميبرد  اوج زمان  آموزش حالت 
اينست كه اين آموزش را صدهابار پيش از هر ارائه اى كه مى دهيد، داشته باشيد . آماده 

سازى و آموزش چيزهايى هستند كه شمارا تبديل به يك سخنران ماهر

كار  آييد  فائق  عمومى  سخنرانى  از  ترس  به  كنيدتا  تمرين  روزانه  بايد  شما  كند.  مى 
ساده اى نيست، اما ارزشمند است. تسلط به سخنرانى عمومى فرصت هاى زيادى را 
برويتان مى گشايد. وقتى در برابر يك مخاطب صحبت مى كنيد، قادريد تا تعداد آنرا به 
ده نفر،صدنفر يا حتى همزمان به هزاران نفر برسانيد. اعتبارتان افزايش مى يابد. با 

افزايش اعتبارتان، حرفه تان نيز ارتقا خواهد

يافت.
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انگليسى شما را به جهان وصل ميكند

تعامل و  انگليسى فرصت  كنيد. مطالعه  انگليسى مطالعه مى  كنيد كه چرا  اين فكر  به 
ارتباط با مردم ديگر را برايتان فراهم مىسازد. مكالمه انگليسى در خصوص ارتباط 
است و اين هدف مكالمات انگليسى مى باشد_ كه با مردم سراسر جهان ارتباط برقرار 
تجارى،  شركاى  با  ميخواهيم  كنيم.  برقرار  ارتباط  اساسا  و  ميخواهيم شخصا  ما  كند. 
ارتباط برقرار كنيم. بطور  خريداران، مشتريان ، همساالن حرفه اى و دوستان جديد 
خالصه، شما به اجتماعى نياز داريد كه در آن از انگليسى تان استفاده كنيد. بعنوان يك 
فراگير،خصوصا برايتان مفيد است تا به اجتماعى از فراگيران انگليسى ديگر در جهت 
تمرين و ارتقايتان ملحق شويد. نوع جامعه اى كه به آن ملحق ميشوى خيلى مهم است. 
گروه هم ساالن شما، در موفقيت نهايى شما تاثير بسزايى دارد. يك «گروه همساالن» 
در حقيقت گرو هى از افراديست كه با ديگران در ارتباط اند. دوستانتان يك « گروه 

همساالن» و خانواده تان نوع

ديگرى ازآن محسوب مى شوند.

اگر به كالس انگليسى در مدرسه اى ملحق شويد، هم كالسى هايتان مى توانند « گروه 
هم ساالنتان» بشوند. وقتى به اجتماع آنالينى از فراگيران انگليسى ملحق مى شويد، آنها 
«گروه هم ساالن» شما مى شوند. گروه هم ساالن اعضاى خود را تحت تاثير قرار مى 
دهد، چرا كه بعنوان يك گروه ارزش ها و رفتارهاى مشخصى به اشتراك مى گذارند و 
ترويج مى دهند. گروه در مجموع استانداردهاى مشخصى دارد و آن استانداردها براى 
هر عضو گروه يكسان است. تاثير گروه مى تواند منجر به نتايج مثبت يا منفى شود. يك 
گروه همساالن منفى گروهى با استانداردهاى كلى كلى پايين است. اين گروه ها معموال 
با انتقادات فراوان، تمركز بر خطاها، شكايات و حتى فحاشى ميان اعضا توصيف مى 
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شوند. گرايش چنين گروهى منجر به دلسردى و پريشانى اعضا از دستيابى به موفقيت 
مى شود. متاسفانه چنين گروههايى در مدارس و اينترنت كه دو محيط رايج فراگيرى 

انگليسى هستند، خيلى متداول

اند. شما يك گروه هم ساالن ميخواهيد ك شما را باال بكشد.

شما ميخواهيد به گروهى ملحق شويدكه مشوق شما باشد، افكار مثبت در شما بپروراند 
براى شما جالب باشد و سرگرمتان كند،  گروهى مى خواهيد كه هنگام تالش شمارا به 

جلو سوق دهد و هنگام موفقيت ، پيروزى تان را جشن بگيرد. گروه

همساالن مارپيچ هايى به سمت باال و پايين خلق مى كند. اجتماعات گروه هم ساالن از 
طريق تعامالت ، استانداردها و ارزش هاى مشتركشان نفوذ فزاينده اى در قبال شما 
بكار مى برد. شركت در يك گروه هم ساالن سمى، در نهايت اعتماد به نفس شمارا نابود 
مى كند. و هيچ اهميتى ندارد كه چقدر قوى باشيد. از جنبه مثبت بايد گفت كه يك گروه 

همساالن انگيزاننده، شما

را توانمند مى سازد تا رشد و پيشرفت كنيد و به موفقيت هاى شگرفى نائل شويد، حتى 
اگر احساس نااميدى داشته باشيد. سعى كنيد با دقت انتخاب كنيد . هنگاميكه يك كالس 
با يك اجتماع انگليسى آنالين را بررسى مى كنيد كامال به كاوش درباره آن بپردازيد. 
توجه داشته باشيد كه اعضا چگونه با يكديگر در تعامل اند. وقتى يك عضو موفق مى 
شود آيا ساير اعضا شادى مىكنند يا حسودانه به غيبت درباره وى مى پردازند؟ وقتى 
عضوى از يك اجتماع به تالش و تكاپو مى پردازد آيا سايرين براى تشويق او به پا مى 
خيزند يا اورا ناديده مى گيرند؟ در حاليكه اين موضوع واضح بنظر مى رسد، خيلى از 

دانش آموزان دليل

اصلى يادگيرى شان را فراموش مى كنند. در كالس هاى مكالمه انگليسى سنتى، تمركز 
بيش از حد بر آزمونها_ كتب درسى،

نمرات و «سطوح» كار آسانى است.

پس از مدتى شما بعنوان يك دانش آموز درباره اين معيارهاى سنجش مصنوعى بيش از 
اندازه نگران مى شويد و به همين علت هدف اصلى مطالعاتتان را فراموش مى كنيد. 
در عميق ترين سطح، مكالمه انگليسى در خصوص اجتماع بين المللى، ايجاد و حفظ 
ارتباطات معنى دار ميان افراد مى باشد. چه جور افرادى در اجتماع مكالمه انگليسى 
تان مى خواهيد؟ يكى از اهداف در حال پيشرفت من اينست كه از سمينارها و دوره ها و 
گرو ه ها ى آنالين بعنوان راهى در جهت خلق جوامع بين المللى قوى تر استفاده كنم. من 
ميخواهم به افراد كمك كنم تا بصورت سازنده و مهم به تعامل و ارتباط بپردازند و و در 
اين پيوستگى همچنان باقى بمانند. يكى از روش هايى كه بتوانيد اين كار را انجام دهيد 
انجمن ها و باشگاههاى گفتگويى ماست. آنها بدين جهت طراحى شده اند تا به شما اجازه 

دهند در تعامل باشيد و از دانش آموزان ديگرى كه درست مثل شما در حال فراگيرى
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انگليسى اند، سوال بپرسيد. همچنين از شما ميخواهم هميشه بخاطر داشته باشيد كه در 
وهله اول چرا انگليسى مطالعه مى كنيد. نمرات، آزمون ها ، نگرانى درباره اشتباهات 
يا اينكه چگونه بنظر ديگران مى رسيد ، را فراموش كنيد. تنها بر ارتباط و تالش براى 
وصل شدن به افراد مثبت را سرلوحه خود قرار دهيد. اطرافتان را با افراد مشتاقى كه 

عاشق فراگيرى انگليسى اند، احاطه

كنيد. هرچه بيشتر با افرادى كه درباره انگليسى هيجان دارند مرتبط شويد، مشتاق تر 
خواهيد . شور و اشتياق واگيردار است!

بنابراين منفى گونه است. گروه هم ساالن خود را عاقالنه انتخاب كنيد.

اجتماع مهم است
وقتى چيزى ياد ميگيريد، خصوصا وقتى انگليسى ياد مى گيريد . داشتن يك اجتماع خيلى 
مهم است _ باشگاهى كه شامل فراگيران مشتاق باشد. به همين علت است كه مردم به 
مدرسه رفتن ادامه ميدهند حتى هنگاميكه مى دانند شيوه مدارس افتضاح است. آنها يك 
انگيزش مضاعف، حمايت و  آنها  افراد ديگر مرتبط شوند.  به  اجتماع مى خواهند كه 

تشويقى را كه تنها يك اجتماع

خوب مى تواند تامين كند، مى خواهند. به همين علت است كه وبسايت ما باشگاه انگليسى 
آسان ناميده شده.

)EffortlessEnglishClub.com(

. انگليسى آسان بيش از دوره هاى آموزشى است و همچنين اجتماعى از فراگيران مثبت 
و مشتاق است. در حقيقت ما در

مورد عضويت در اجتماع مان خيلى دقت مى كنيم. ما تنها فراگيران انگليسى با انگيزه 
پذيريم. ما درواقع نظارت نزديكى بر  اند را مى  اشتياق  كه خيلى مثبت و پر شور و 
باشگاهمان داريم و هيچگونه تحملى در برابر رفتارهاى منفى، توهين آميز يا بچه گانه 
كه معموال در اجتماعات اينترنتى به چشم مى خورد، نداريم. براى مثال:در اكثر انجمن 
هاى اينترنتى حجم گسترده اى از توهين ها و مشاجرات مى بينيد. ما اجازه اين كاررا 
نمى دهيم. چنين اعضايى بطور قطع و سريع از باشگاه حذف مى شوند و هرگز اجازه 
پيوستن مجدد را ندارند. بله . بله سياست سخت و شديدى است . اما الزم است. ايجاد يك 
باشگاه بزرگ آنالين فراگيرى بين المللى مى تواند كار دشوارى باشد و من قبول دارم_ 

كه به پذيرش و تحمل هركسى عالقه مند نيستم . هدف من

خلق يك باشگاه فراگيرى بين المللى انگليسى تنها از فراگيران فوق العاده مثبت مى باشد.

من مشتاق ترين ، حامى ترين ، صميمى ترين و پرانرژى ترين اعضا دنيا را ميخواهم... 
و اين در واقع همان چيزى است كه ما داريم . اعضاى باشگاه انگليسى آسان ، اعضاى 
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العاده است. اعضا جديد  اشتياق و صميميت شان خارق  انگيزى هستند. سطح  شگفت 
هميشه از كشف چنين باشگاه فراگيرى پرشورى، شادمان اند. ما اعضا ممتازى داريم 
كه به سواالتتان پاسخ مى دهند، به شما مشاوره يادگيرى مى دهند، هنگاميكه دلسرد مى 

شويد به شما انگيزه ميدهند و با موفقيت هايشان الهام بخش شما خواهند

بود. ما حتى آن اجتماع را قدرتمندتر كرده ايم هنگاميكه به راه اندازى برنامه وى آى 
پى24 جديدمان پرداختيم. وى آى پى براى ما به معناى بصيرت، الهام، ايستادگى34 
آنرا بازديد مى كنند...و  ..... مى باشد. يك سايت عضويت ماهانه كه اعضاى خاص 
هر ماه از من دروس جديدى دريافت مى كنند. همه ى دروس فايل صوتى، تصويرى 
و نسخه نوشتارى دارند بنابراين مى توانيد همه چيز را متوجه شويد. اما مهم تر از آن 
اينست كه دروس بر سه موضوع عمده متمركز اند: استراتژى هاى يادگيرى پيشرفته 

، روان

شناسى موفقيت و رهبرى پويا. برنامه اعضا وى آى پى نه تنها بر انگليسى ، بلكه بر 
يادگيرى و موفقيت عمومى متمركز است. اين همان جايى است كه با انگيزه ترين دانش 
آموزانمان (باالى يك درصد) همديگر را مالقات مى كنند و باهم ياد ميگيرند يك باشگاه 
و اجتماع قدرتمند از بهترين بهترين ها. آنها بهترين اند نه بخاطر توانايى اوليه انگليسى 

شان يلكه بخاطر نگرش هاى

مثبت، پشتكار و وفادارى شان به يادگيرى.

_______________________________________________

42 VIP

43 Vision, Inspiration, Persistence
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هدف و دستورالعمل انگليسى آسان

اجتماع انگليسى آسان بر اساس اهداف، قوانين ، وظايف و ارزش هاى ما برگزار شد. 
بديهى است كه هدف اصلى ما كمك به شما در جهت درست و قدرتمند انگليسى صحبت 
مى  اشتراك  به  ترى  هاى عميق  ارزش  و  وظايف  قوانين،  ما  كه  است. هرچند  كردن 
گذاريم. و اينها هستند كه اجتماع مثبت و مشتاق مارا خلق كرده اند و از هر اقليم، سن و 

جنسيتى مى باشند. قانون سه قسمتى

و ساده انگليسى آسان كه همه اعضا به محض پيوستن با پيروى ازآن موافق اند به شرح 
زير مى باشد:

-1 ما نهايت سعيى كه مى توانيم را انجام ميدهيم.

-2 ما كار درست را انجام ميدهيم.

-3 ما توجهمان را نسبت به همديگر نشان ميدهيم.

قانون اول مبتنى بر اينكه ما نهايت سعيمان را انجام ميدهيم ، به اين معناست كه براى 
پيشرفت نهايت سعيمان را ميكنيم

اما ميدانيم كه كمال غير ممكن است. اما در خصوص رسيدن به كمال نگران نيستيم. 
بر  «نه  است  بهبودمان  بر  هميشه  تمركزمان  شويم.  نمى  ناراحت  اشتباهاتمان  درباره 
به  ميدهيم  انجام  را  درست  كار  هميشه  اينكه  بر  مبتنى  دوم  قانون  پاسخ صحيح.»  يك 
اين معناست كه دروغ نمى گوييم، غيبت نمى كنيم و به ديگر اعضا توهين نمى كنيم. 
با همديگر همچون دوستان صميمى يا اعضاى خانواده رفتار مى كنيم. ما با مهربانى 
و ادب در اجتماع مان « قانون طاليى» را دنبال مى كنيم.. و در نهايت در قانون سوم 
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مبتنى بر نشان دادن توجهمان نسبت به همديگر، مى گوييم كه ما فراتر از خوددارى از 
رفتار منفى پيش مى رويم . و حتى فعاالنه اعضاى ديگر را تشويق و حمايت مى كنيم. 
هنگاميكه عضو ديگر احساس بدى دارد، ما تشويقش مى كنيم و هنگاميكه عضو ديگرى 
به موفقيت مى رسد، با آنها شادمانى ميكنيم ، تبريك ميگوييم و خالصانه از آنها تعريف 

ميكنيم. ما هميشه در جستجوى راههايى براى

كمك به همديگر هستيم. عالوه بر تسلط انگليسى گفتارى، اجتماع ما ماموريت گسترده 
ترى دنبال مى كندكه به شرح زير است:

كشف فرصتهاى جديد براى رشد و ترقى،

دادن اعنماد به نفس، سرزندگى و شادى به مردم سراسر جهان،

جسورانه رفتن به جاهايى كه قبال نرفته ايم.

اين معناست كه ما هميشه در جستجوى راههاى  كشف فرصتهاى جديد براى رشد به 
جديدى براى يادگيرى و بهبود هستيم.

ما خودمان را وقف يادگيرى مادام العمر كرده ايم. همانطور كه پيشرفت مى كنيم،موفقيتمان 
رابا افراد ديگر سهيم مى شويم. ما به

مااين   . باشيم  داشته  تر و شادتر  تر،پرانرژى  احساسى قوى  تا  كنيم  ديگران كمك مى 
كاررا در باشگاه انگليسى آسان انجام ميدهيم.

اين كار را در خانواده مان و هر جايى كه بتوانيم انجام ميدهيم. در نهايت تالش مى كنيم 
ايده هاى  تازه ،  با اذهان باز زندگى كنيم. ما مشتاق به آزمودن چيزهاى  تا جسورانه 

نوين، و سفر به جاهاى جديد هستيم. ما يك نگرش ماجراجويانه نسبت به زندگى

داريم. اين وظيفه به ارزش هاى جامعه ما متصل شده است . ما هفت ارزش داريم:

-1ارادت نسبت به وظيفه بعنوان عضوى از اجتماع انگليسى آسان همه ما در اين وظيفه 
سهيم هستيم و كارى است كه همه باهم ، بعنوان يك سيستم

و يك خانواده بين المللى انجام ميدهيم.

-2شور و اشتياق اشتياق الزمه موفقيت در هر زمينه از زندگيست. اشتياق احساس اوج 
و سوخت براى موتور يادگيرى مان ايجاد مى كند. ما

آگاهانه انتخاب مى كنيم كه اشتياقمان را براى يادگيرى و زندگى گسترش دهيم.

-3پيشرفت مستمر و بى پايان همانطور كه وظيفه مان نشان ميدهد،ما به پيشرفت مستمر 
و بى پايان اختصاص يافته ايم. مى دانيم كه آن موفقيت بزرگ در

نتيجه پيشرفت هاى كوچك اما منسجم بوده است. مى دانيم كه فراگيرى زندگى را جالبتر 
و لذت بخش تر مى كند و تا زمانيكه
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زنده هستيم به آن ادامه ميدهيم.

است.  ديگران  با  شدن  سهيم  آن  از  تر  مهم  و  است  مهم  موفقيت شخصى  -4مشاركت 
همانطور كه پيشرفت مى كنيم به كمك كردن به

ديگران در جهت موفقيتشان، نيز متمركز ميشويم. مااز موفقيت ديگران در اجتماع مان 
خرسند ميشويم. ما به هر طريقى كه

ميتوانيم به ديگران كمك ميكنيم.

-5خودكفايى

اعضا باشگاه انگليسى آسان، فراگيران مستقلى هستند. مادر انتظار مدارس، معلمان يا 
متخصصان نيستيم تا به ما بگويندچكار كنيم. ما منتظر ديگران نمى شويم تا مشكالتمان 

را حل كنند. ما مسئوليت زندگى و مشكالت شخصى خودمان را برعهده

ميگيريم، ما فراگيران فعالى هستيم.

-6مقاومت موفقيت بدون مقاومت غير ممكن است. وقتى چيزى براى ما مهم نيست از 
آن دست نمى كشيم. باوجود سختى ها ، چالش

ها و شكست هاى موقت به راهمان ادامه ميدهيم. ما به جلو رفتن ادامه مى دهيم تا به 
اهدافمان دست يابيم.

-7رهبرى مثبت

هر يك از اعضاى باشگاه انگليسى آسان يك رهبر است چرا كه هر يك از ما ميتواند 
براى ديگر اعضا الهام بخش و مشوق باشد. ما در اجتماع مان مثل يك الگو رهبرى مى 

كنيم. به ديگران نمى گوييم كه چه كارى انجام دهند، در عوض تالش ميكنيم

مدل هاى خوبى باشيم.

ما به سختى كار ميكنيم تا راه را نشان دهيم . بعنوان رهبران ميخواهيم ديگران را قوى 
تر، موفق تر و با اعتماد به نفس تر كنيم كنيم. اعتماد من بر اين است كه همه مدارس بايد 
بر طبق چنين برنامه ، تكليف و ارزشى عمل كنند. اگر معلمان، مديران و دانش آموزان 
بر طبق اصول باال راهنمايى مى شدند، بسيارى از مشكالت آموزشى حل ميشد. يكى 
از مشكالت بزرگ در مدارس اينست كه معلمان نسبت به اين موضوع آگاهى ندارند كه 
در كالس مسئوليتى بيش تر از سخنرانى كردن و منظم كردن دانش آموزانشان دارند. 
معلمان بزرگوار درست، كارى بيش از سخنرانى انجام ميدهند ،آنها رهبران و مربيانى 

هستند كه دانش

آموزانشان را بسوى تكامل مى انگيزانند.

به  رسيدن  جهت  در  تيمش  به  كنيد_كسيكه  فكر  خود  عالقه  مورد  ورزشى  مربى  به 
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پيشرفت و تكامل كمك كرده باشد. اين افراد تنها قاعده بازى را آموزش نمى دهند. مربيان 
بزرگ رهبرى مى كنند و انگيزه مى دهند . آنها در روانشناسى كاربردى متخصص اند. و مى 
دانند كه چگونه بازيكنانشان را پرانرژى و باانگيزه كنند.آنها تيمشان را قوى تر، با اعتماد به 
نفس تر و موفق تر مى كنند. به همين علت است كه من معموال خودم را يك»مربى» انگليسى 
مى نامم تا يك معلم . واژه «مربى» به من ياد آور مى شود كه كار بيشترى انجام دهم. اين واژه 
به من يادآورى مى كند تا بر انرژى دار كردن ، رهبرى و الهام بخشى اعضاى تيمم متمركز 
شوم. بعنوان يك مربى بايد كارى بيشتر از صرفا انگليسى درس دادن ، انجام دهم. بايد به شما 
كمك كنم خودتان را باور داشته باشيد بايد متقاعدتان كنم كه مى توانيد در انگليسى موفق 
شويد كه در حقيقت مى شويد. اميدوارم اين كتاب دقيقا اين كار را كرده باشد . اميدوارم 
احساس اعتماد به نفس بيشترى داشته باشيد . اميدوارم متقاعد شده باشيد كه شما مى توانيد و 
سرانجام در انگليسى صحبت كردن به موفقيت دست مى يابيد. گذشته با آينده فرق دارد. هر 
زحمتى كه در يادگيرى انگليسى داشته ايد ازبين رفته اند. اجازه دهيداز بين بروند. امروز 

روز جديدى است و شما اكنون يك سيستم يادگيرى كامال جديد داريد. امروز روز

شماست، شما اكنون در مسير مكالمه آسان انگليسى هستيد.

سفر خوبى داشته باشيد!
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درباره نويسنده
اى.جى. هوگ بنيانگذار و رئيس شركت « انگليسى آسان» و يكى از موسسان مجموعه 
بعنوان معلم  او  باسد.  انگليسى تجارى» مى  انگليسى واقعى» و «مكالمات  «فراگيرى 
با بيش  انگليسى آسان  شماره يك جهان شناخته شده است و بعنوان ميزبان ارائه هاى 
از00000014 دانلود در پهنه جهانى وب، شهرت يافته است. او داراى مدرك كارشناسى 

ارشد در تسول مى باشد و از سال 6991

 ، انگليسى  موضوعات  با  سمينارهايى  جهان  سراسر  در  اى.جى  است.  كرده  تدريس 
سخنرانى در جمع، شيوه هاى آموزشى كارآمد،

پيشرفت شغلى و بازاريابى آنالين ، آموزش مى دهد.

با اى.جى از طريق پيوندهاى زير در ارتباط باشيد:
AJHoge.com twitter.com/ajhoge youtube.com/ajhoge plus.google.

com/+effortlessenglishclub facebook.com/effortlessenglish

دستيابى به فايل هاى صوتى انگليسى آسان از طريق:

EffortlessEnglish.com

دستيابى به مكالمه، سمينار و رزرو رويداد زنده از طريق:

events@EffortlessEnglishClub.com

جستار رسانه اى از طريق:

events@EffortlessEnglishClub.com
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دوره هاى انگليسى پيشنهادى
كتابهاى صوتى انگليسى آسان  1-

بعنوان خدمتى به فراگيران ، نسخه صوتى اين كتاب را ضبط كرده ام . به نسخه صوتى از 
طريق وبسايت كتاب دست يابيد.

از نسخه صوتى و نوشتارى كتاب فصل به فصل استفاده كنيد. با خواندن و گوش دادن 
همزمان به يك فصل ، عميق ياد بگيريد. اين كار را تا چند روز انجام دهيد. سپس نسخه 
نوشتارى يا در واقع كتاب را كنار بگذاريد و فقط تا چند روز به فايل صوتى فصل مورد 
نظر گوش دهيد. هنگاميكه به يك فصل تسلط يافتيد. همين فرآيند را با فصل بعدى آغاز كنيد. 

از طريق پيوند زير

به نسخه صوتى دست يابيد:

EffortlessEnglish.com

دوره هاى انگليسى آسان  2-

با آموزش توسط اى.جى در يكى از دوره هاى رسمى انگليسى آسان ، انگليسى تان را سريعتر 
ارتقا دهيد. اين آموزش سبب

مى شود تا به يك گوينده انگليسى با اعتماد به نفس و ماهر تبديل شويد. هر دوره اى كه 
طراحى شده از روش هاى مشروح در اين كتاب استفاده مى كند. هنگاميكه به يكى از دوره 
هاى انگليسى آسان ملحق مى شويد. با استفاده از دروس صوتى و تصويرى آموزش داده شده 
توسط خود اى.جى انگليسى گفتارى تان را ارتقا خواهيد داد، و اين ساده ترين راه استفاده از 

سيستم انگليسى

آسان براى سريع ترين موفقيت ممكن مى باشد. همين امروز به يكى از دوره هاى انگليسى 
آسان از طريق پيوند زير ملحق شويد:

EffortlessEnglishClub.com

آموزش و مكالمه اى.جى هوگ  3-

اى.جى افراد را براى موفقيت در عرصه اقتصاد جهانى آماده مى سازد و از سالست انگليسى 
بعنوان گام ابتدايى و پايه استفاده

مى كند. اى.جى به شركت هاى بين المللى در چهار قاره مشاوره مى دهد. او در سمينارهاى 
شركتى و سالن هاى عمومى در اياالت متحده ، آسيا،اروپا و آمريكاى جنوبى سخنرانى مى 
كند. سخنرانى هاى اى.جى بر عناوين مرتبط با آموزش و تدريس انگليسى، سخنرانى در 
جمع، پيشرفت شغلى و بازاريابى بين المللى مى باشد. او سخنرانى خود را بر طبق نيازهاى 

سازمان شما
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تطبيق مى دهد. از طريق پيوند زير بيشتر درباره سخنرانى ،آموزش و مشاوره هاى 
اى.جى اطالع كسب كنيد:

AJHoge.com

براى روابط و سفرهايتان از دوره هاى «فراگيرى انگليسى واقعى» استفاده كنيد  4-

اين دوره شامل يادگيرى اصطالحات، زبان عاميانه ، و انگليسى متداول است. انگليسى را ياد 
بگيريد كه در «كوچه و بازار» توسط بوميان استفاده مى شود. همه ى دوره ها از مكالمات 
مى كنند. هر دوره توسط اعضاى تيم فراگيرى  طبيعى واقعى بين گويندگان بومى ، استفاده 
انگليسى واقعى شامل اى.جى ، كريستين دادز و جو وايس است. به دوره فراگيرى انگليسى 

واقعى

دوره انگليسى تجارى  LearnRealEnglish.com -5 :از طريق پيوند زير دست يابيد

حرفه تجارى بين المللى خود راتوسعه دهيد. توسط دوره هاى انگليسى تجارى اى.جى 
به زبان بين المللى تجارت تسلط

بيابيد. از طريق پيوند زيراز اين دوره ها اطالع بيشترى كسب كنيد:

moc.snoitasrevnoChsilgnEssenisuB




