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 یادگیری انگلیسیبهتر برای  راهیاول:  فصل  

. شاید حتی در کالس هایی شرکت کرده اید. کمی انگلیسی صحبت کردن داشته اید که قصداگر این کتاب را انتخاب کردید، فرصت هایی بوده 

حتما می دانید  سفر کنید یا در آنجا به تحصیل بپردازید. کشور شاید به انگلیسی برای پیشرفت در شغلتان نیازمندید. شاید قصد دارید که به خارج

 .که انگلیسی کلیدی برای تجارت و مسافرت های بین المللی است، پس اجازه دهید از شما سوالی بپرسم

انگلیسی صحبت کنید احساس نگرانی و خجالت می کنید؟ آیا همچنان در تالشید که بعد سال ها یادگیری انگلیسی  به آیا وقتی که قصد دارید

ان چه میگویند؟ آیا از تلفظ و آرام صحبت کردنتان احساس شرم می کنید؟ آیا بعد این همه سال که برای انگلیسی متوجه شوید که انگلیسی زبان

، آیا استفاده از انگلیسی در کارزمان صرف کرده اید از اینکه نمی توانید انگلیسی صحبت کنید احساس نا امیدی کرده اید؟ بنا بر هدفتان، 

 ؟نمی رسیدکه هیچوقت به تسلط انگلیسی  نتیجه رسیده ایدبوده ؟ آیا بعضی وقت ها به این برایتان سخت  ،مسافرت یا درس

بیشتر  اگر به هر کدام از این سواالت پاسخ مثبت داده اید، تنها نیستید. در حقیقت شما مثل همه اید. بیشتر انگلیسی آموزان حسی مشابه دارند.

ی خود احساس استرس و پوچی میکنند. بعضی ها کامل نا امید می شوند و احساس می کنند که انگلیسی آموزان بالغ، درباره ی قدرت مکالمه 

 .دیگر قادر به مکالمه ی قدرتمند نیستند. نه به این خاطر که در زبان بد هستند بلکه مثل شما به آنها با روش بد آموزش داده شده است

 

 

از شما نیست. شما می توانید بصورت طبیعی و آسان انگلیسی صحبت کنید. میتوانید از  که نباید اینگونه باشد چون مشکل اینجاستنکته مثبت 

ماد انگلیسی در کارتان، سفر هایتان و درس به شکل موثر استفاده کنید. میتوانید هر گاه که مشغول مکالمه انگلیسی هستید احساس آرامش و اعت

تجربه، به هزاران دانش آموز در سراسر دنیا برای تبدیل شدن به یک انگلیسی زبان بنفس کنید. در حقیقت به عنوان یک استاد انگلیسی با 

 .قدرتمند و مسلط کمک کرده ام



2 

 

 

 

  چگونه؟

نام گذاری کردم به این موفقیت  (Effortless English) من با استفاده از روش آموزشی که خودم توسعه دادم و انگلیسی بدون تالش 

کودکان قبل ورود به مدرسه  همانندبه شما کمک میکند که انگلیسی را بصورت طبیعی و خودکار درست  Effortless Englishرسیدم. 

یاد بگیرید. بیشتر اوقات کالس های انگلیسی به تمرکز در امتحانات، کتاب های درسی، نمرات و سطوح می پردازد، به طوری که دانش آموزان 

مسافرت بین المللی را فراموش  هآنها اهداف بزرگ و جهانی داشتن یک کار فوق العاده و هیجان فراموش میکنند که چرا به کالس ها آمده اند.

. به جای نخواهید دادهیچوقت دید خود را نسبت به هدف نهایی یادگیری زبان، یعنی ارتباط، از دست  Effortless Englishمی کنند. با 

 .ی صحبت کنیدآن شما یاد میگیرید انگلیسی را با سرعت و دقت بیشتر

 

 بدون تالش؟

درک میکنم که شما دیر باور هستید، به ویژه اگه قبال تالش کردید که به روش سنتی انگلیسی یاد بگیرید. شما ساعت هایی را برای حفظ 

واقعا انگلیسی  چطور؟ به این فکر میکنید که .ه ایدکردن لیست لغات، انجام تمرین های گرامری، خواندن کتاب های درسی مالل آور گذاشت

 ؟ شدنی استصحبت کردن بدون تالش مگر 
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سال قبل وقتی شروع به تدریس انگلیسی کردم، همه ی دانش آموزانم هیجان زده  51به من اعتماد کنید دردتان را درک میکنم. برگردیم به 

یجان زده بودم. آن زمان من به روش معمول بودند که قرار است انگلیسی صحبت کنند. من هم از این بابت که میتوانم به آنها کمک کنم ه

روی تدریس گرامر بود. این باور را داشتم که این روش بهترین راه برای تدریس م بر های درسی استفاده و تمرکزکردم. از کتاب می تدریس 

 .است و هیچکدام از دانش آموزانم شکایتی نداشتند

به نام گالدیس به یاد دارم. گالدیس مصمم بود که عالی انگلیسی صحبت کند. صحبت از ونزوئال  درهنوز یکی از دانش آموزان زرنگ خود را 

من هنوز هم میتوانم چهره ی  .کرد. او در وسط کالس ردیف جلو می نشستمی گالدیس در تمامی کالس های من شرکت  تالش شد؟

کلماتی که من میگفتم گوش می داد. حتی در خانه هم مطالعه مشتاق و خندان او رو تصور کنم. او یاداشت های کاملی بر میداشت. به تمامی 

لغت را از  15کرد. او همچنین در تالش بود در روز  ساعت یا بیشتر مطالعه می 4می کرد. هر روز گالدیس کتاب های درسی خود را به مدت 

 .و موفق خواهد شدحفظ کند. گالدیس دانش آموز نمونه من بود و من هم اطمینان داشتم که اخود لیست لغات 

شش ماه بعد، او باز هم به سختی میتوانست انگلیسی صحبت کند. صحبت کردن او غیر طبیعی و دارای تردید بود. حتی در جمله های ساده هم 

ی یا از به انگلیس یاشتباهات گرامری داشت. فهمیدن تلفظ اون خیلی سخت بود. او هنوز به اسپانیایی فکر میکرد و سعی داشت از اسپانیای

انگلیسی به اسپانیایی ترجمه و صحبت کند. بد تر از همه گالدیس در زمان مکالمه احساس نگرانی میکرد، انگلیسی صحبت کردن یک تجربه 

 .دردناک برای او بود

اامیدی میکردم. گالدیس حسابی ناامید بود. بعد از آن همه تالش حتی یک ذره پیشرفت نکرده بود. به عنوان معلم گالدیس من هم احساس ن

اطمینان داشتم که گالدیس به سرعت پیشرفت خواهد کرد ولی نمیتوانستم درک کنم چرا پیشرفت نکرده است. من تمامی روش های سنتی 

لی تدریس را دنبال کرده بودم. از کتاب های درسی و فعالیت های کالسی استاندارد استفاده کرده بودم. گالدیس باهوش ، منظم و استوار بود و

 .انگلیسی او پیشرفت کمی داشت با این حال
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بدبختانه، متوجه شدم که گالدیس تنها کسی نبوده که پیشرفت نداشته، هم کالسی های او نیز پیشرفت کمی داشتند. احساس یأس و ناامیدی 

ند. تعداد آنها نیز این مشکل را دارمیکردم و حس میکردم که یک معلم شکست خورده ام ولی وقتی از همکارانم کمک خواستم متوجه شدم که 

. آن زمان متوجه شدم که مشکلی وجود دارد و آن مشکل، روش های استاندارد برای تدریس ندپیشرفت کرده بود شانکمی از دانش آموزان

گر به نظر می رسید که کردند. معلم های دی که همه این موقعیت رو عادی خطاب می این بود بازده ای که دریافت کردمانگلیسی بود. بدترین 

 .گرفتند شان نبودند. تمامی معلم ها از روش یکسان استفاده میکرد و نتیجه ی یکسان میاناصال نگران پیشرفت کم دانش آموز

 به جهان دانش آموزان سالها مشغول یادگیری انگلیسی در مدارس هستند ولی بیشتر آنها هیچوقت یاد نمی گیرند که کشور هایدر بیشتر 

 .لیسی صحبت کنند. بعد سالها یادگیری هنوز با فهمیدن مکالمه انگلیسی مشکل دارند. هنوز در زمان مکالمه احساس شرم و خجالت میکنندانگ

انگلیسی در ژاپن استخدام شدم. خیلی مشتاق و هیجان زده  یبعد از گذر سالها از تجربه ای که با گالدیس داشتم، به عنوان یک دستیار آموزش

میتوانستم به این دانش آموزان جوان زبان خودم را یاد بدهم. هنوز روز اولم را به یاد دارم. روبه روی کالس کنار معلم اصلی که ژاپنی  بودم که

 وقتی که دانش آموزان به داخل کالس می آمدند من را می دیدند و با نگرانی به من لبخند میزدند. آنها نشستند و با خجالت به .بود نشسته بودم

 .آنها خیلی شیرین و کنکجاو بودند .نگاه کردن به من ادامه دادند

 .کالس شروع شد. معلم اصلی یک جمله را روی تخته نوشت، دقیق یادم نمی آید چه جمله ای بود

دانش بود، معلم به جمله اشاره و شروع به ژاپنی صحبت کردن می کرد.  “ The little girl goes to school " ولی چیزی شبیه به

خط کشید و به کلمه اشاره کرد و به  ”goes“ معلم دور کلمه سپسکردند. همگی خیلی جدی بودند.  آموزان شروع به یاداشت برداری می

نوشتند و با اطالعاتی که معلم می  . دانش آموزان خیلی سریع میمی کردو  می کردو  می کردژاپنی صحبت  اوژاپنی صحبت کردن ادامه داد. 



5 

 

باره شروع به ژاپنی حرف زدن رسم کرد و دو girl به سمت کلمه goes ه های خود را پر می کردند. در آخر معلم یک فلش از کلمهداد دفترچ

 .کرد

مختلف استفاده می کرد و به صحبت  یکرد. از گچ با رنگ ها دایره و مربع رسم می ،ن این روال ادامه داشت. معلم خطتا پایان کالس همچنا

داد. حسابی گیج شده بودم، من یک انگلیسی زبان بومی بودم و به همان شکل از اول کالس نشسته بودم و هیچی از  ادامه می کردن به ژاپنی

ی دهد؟ این کالس متوجه نمی شدم ) بجز همان یک جمله(. داشتم با خودم فکر میکردم دقیقا این معلم درباره چه چیزی تا این حد توضیح م

 .ولی همچنان معلم مشغول تحلیل و بررسی و توضیح دادن و کالبد شکافی یک جمله ساده به مدت یک ساعت بودست. فقط یک جمله ی کوتا

جمله را چند بار خواندم و همان تنها ورودی انگلیسی ای بود . باالخره آخر کالس معلم از من خواست که جمله را برای تلفظ درست بلند بخوانم

 .دندکه دانش آموزان آن روز دریافت کر

کردم. بی حوصله شده بودند،  متاسفانه این الگو هر روز تکرار می شد. روز به روز، شوق و کنجکاوی از بین رفته دانش آموزان را حس می

کردند. هر روز معلم صحبت می کرد و می کرد و می کرد  پر می داسترس داشتند و گیج بودند. هر روز صفحات را با نکاتی که بیشتر ژاپنی بو

بیشتر ژاپنی بود. اصال متوجه این موضوع نمی شدم که چرا کالس انگلیسی به ژاپنی تدریس می شد؟ به طور متوسط در کالس ها دانش که 

، تعجبی نداشت که اصال یاد نمی گرفتند که می دادندبه انگلیسی خیلی کم گوش برعکس یا بیشتر به ژاپنی گوش می دادند.  %05آموزان 

 .کردند ی نداشت که احساس ناامیدی و گیجی میمکالمه کنند! و تعجب

ناامید ، اک بود که می دیدم آنها بی حوصلهکرد. واقعا وحشتن گیری را نابود مییاد ذاتیرک بگویم قلبم شکست وقتی دیدم که مدرسه این عشق 

در  شرایطاین   !!!المه ی فوق سادهصحبت کنند حتی یک مک منکدام از دانش آموزان نمی توانستند با  کردند. هیچ و پر استرس رشد می

 .دگلیسی در سراسر دنیا تکرار می شوکالس های ان

دانستم که حتما راه  به من آموخت که روش یادگیری سنتی انگلیسی منسوخ شده است. می داشتم با گالدیس و در ژاپن ای که منتجربه 

که در حال انجام دادن آن هستند. پس شروع به جستجو برای راهی بهتر بهتری برای کمک به دانش آموزانم وجود دارد، راهی بهتر از کاری 

در  کردم، کتاب هایی که درباره آموزش انگلیسی بودند را زیر و رو کردم. مدام راه های جدید در کالس هایم امتحان کردم، تحقیقات انجام شده

 .ریس انگلیسی پرداختماین زمینه را مطالعه کردم، به نقاط زیادی در جهان سفر کردم و به تد

د. همانطور که استاد دنرا تایید می کر "روش سنتی تدریس"چیزی که من را حسابی شوکه کرده بود این بود که درصد خیلی کمی از تحقیقات 

به ما چه می گویند  برجسته زبانشناسی در کالیفرنیای جنوبی آقای استفن کراشن اشاره کردند: ما زبان را زمانی می آموزیم که متوجه شویم مردم

 .و چه می خوانیم... نیازی به حفظ کردن آگاهانه نیست

دانش آموزان هنوز راه غیر و  ها معلم اکثربیشتر ما ذهناً می دانیم، بهترین راه برای یادگیری انگلیسی، یادگیریه طبیعی آن است، متعجبم که چرا 

 نا موثر و قدیمی را استفاده می کنند؟ ،طبیعی

( را اخذ کردم، در این مسیر تحقیقاتی غیر بومیآموزش انگلیسی به اشخاصی  ( TESOL ه مدرسه بازگشتم و مدرک کارشناسی ارشدجلو تر، ب

 .استفاده می شود را کشف کردمEffortless English انجام دادم و راه فوق العاده ی یادگیری که در حال حاضر برای سیستم 

رفتم. هرگاه این  بودنددادم، به سراغ افراد مسلط به انگلیسی که به عنوان یک فرد بالغ آموزش دیده  تحقیقات غیر رسمی انجاممن همچنین 

 یپرسیدم. بعد از چند وقت متوجه الگو هایی شدم، بیشتر این افراد موفق انگلیسی آموزان مستقل کردم از آنها سواالتی می چنین شخصی پیدا می
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در م ، دقیقاً همان روش هایی که استادلط رسیده اند. بیشتر آنها از روشهایی مشابه استفاده کرده بودندبوده اند که خارج از کالس ها به تس

 .قبول نداشتندبیشتر آنها روش سنتی تدریس در کالس ها را  .تحقیقاتشان به آن اشاره کرده بودند

کردم دانش آموزانم به سرعت پیشرفت کردند. نمی توانستم باور روش تدریس خود را تغییر دادم و وقتی که از این استراتژی های جدید استفاده 

آنها آموختند که آسان و قدرتمند صحبت کنند و از آن بهتر این بود که از این فرآیند لذت می بردند! بعد از سالها جست و جو و آزمایش  !کنم

 .باالخره راهی پیدا کردم که موثر باشد

 Effortless English امروز جایگاه

ادامه دادم. این مجموعه را  Effortless English تطبیق این روش ها و توسعه دادن آنها با سیستم، عد سال ها، من به امتحان کردنب

طوری سازمان دهی کردم که شامل هفت قانون اساسی ای که چندین و چند دانش آموز را به تسلط رساند، باشد. برای موفقیت کالس هایم، 

ساختم و بصورت آنالین در اختیار دانش آموزان انگلیسی در سراسر دنیا قرار دادم. درس های صوتی من در حال حاضر پر دوره های صوتی را 

برای دانش آموزان  ای را تاسیس کردم تا جامعه Effortless English. عالوه بر این باشگاه هستندکشور دنیا  51فروش ترین در 

حث و گفت گو با دیگر اعضا بپردازند. میخواستم که محیطی بسازم که مشوق اعتماد بنفس و موفقیت در انگلیسی ایجاد کنم که در آن جا به ب

با نگرانی، خجالت، ناامیدی، و ترس هستند. در حقیقت برای بسیاری هنگام مکالمه  تقالانگلیسی باشد چرا که بسیاری از دانش آموزان مجبور به 

 .مت مکالمه استاز افراد این احساسات منفی بدترین قس

ما، دانش آموزان قادرند تا در انجمن به مکالمه و ارتباط با یکدیگر بصورت آنالین بپردازند. این مجموعه  Effortless Englishدر باشگاه 

اشند به ارتباط که همه آزادند با انگلیسی بازی کنند، اشتباه کنند، و بدون اینکه ترسی داشته ب استیک جامعه ی بسیار مثبت و تشویق کننده 

در جهان داریم. تمامیه اعضای ما فقط روی موفقیت خودشان متمرکز نیستند بلکه به بقیه اعضا  اما بهترین اعضا ر منباهم بپردازند. به نظر 

 .برای رسیدن به اهدافشان کمک می کنند. هدف این مجموعه تشکیل یک خانواده از دانش آموزان و رهبران جهانی می باشد
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ست که به دنبال انگلیسی صحبت کردن بصورت روان و قدرتمند هستند. این کتاب طوری طراحی یک منبع دیگر برای دانش آموزانیکتاب  این

شده که شما را در جاده ی تسلط ،سرعت بخشیدن به اعتماد بنفس ، قدرتمند و بدون تالش مکالمه کردن راهنمایی کند. در این کتاب شما یاد 

چگونه احساسات منفی ای که برای انگلیسی داشته اید را تغییر دهید، اعتماد بنفس الزم برای مکالمه را ایجاد کنید و راهی را  خواهید گرفت که

دنبال کنید که برای تسلط، موثر و قدرتمند باشد. شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه در حرفه خود پیشرفت کنید و به موفقیتی که می 

  .خواهید برسید

بصورت باز تر می پردازم، فلسفه ی پشت آن را شرح می  Effortless English به توضیح سیستم  مندر فصل های دیگر این کتاب، 

دهم و به شما خواهم گفت که چرا هم روانشناسی و هم روش یادگیری برای زبان آموزی مهم می باشند. همچنین به شما خواهم گفت که 

 .ه کنید تا به هدفتان برسیدچگونه از این سیستم استفاد

به من ملحق شوید و از سفر لذت ببرید. شما با رها کردن روش سنتی چیزی برای ترسیدن و از دست دادن نخواهید داشت. پس فشار، استرس، 

رست برعکس کالس ترس و بی حوصلگی را رها کنید. به شما قول خواهم داد این سیستم یادگیری طبیعی بسیار جالب، دوستانه، با انرژی ) د

 .های زبان( خواهد بود. هیچ فشاری نیست فقط تشویق و پشتیبانی دوستانه وجود دارد

 به من اعتماد کنید، به دانش آموزان زیادی در دنیا کمک کرده ام... و حاال مشتاقم تا به شما کمک کنم. به شما قول خواهم داد که همیشه

 .انگلیسی بگذارم بهترینم را برای کمک کردن به شما در تسلط

 

 انگلیسی تنبل درست نیست

 نتیجه است قرار تالش بدون انگلیسی. نیست تنبلی "تالش بدون" ازم منظور چه؟ یعنی(  Effortless English) تالش بدون انگلیسی

 نیرو، بدون)  بود خواهد تالش نبدو و طبیعی مکالمه آن نتیجه و کرد خواهید پیشرفت شما من، سیستم کردن دنبال با. باشد روزانه تالش از ای

 (نگرانی بدون دلی، دو استرس،بدون بدون

 کردن، فکر بدون کلمات که خواهید می. است کردن صحبت انگلیسیبدون تالش  شما هدف. آن شروع نه باشد می کار ی نتیجه تالش بدون

 بدون انگلیسی. کنید صحبت انگلیسی اولتان زبان مانند به تدرس میخواهید. شوند جاری زبانتان از دلی دو و نگرانی بدون کردن، ترجمه بدون

 .طلبد می زیادی تالش شدن تالش بدون ها وقت بعضی و نهایست ی نتیجه تالش

 که است این کنم استفاده دارم دوست بنده که مثال یک. ببریم لذت زبان یادگیری برای الزم تالش کل از که دارد وجود امکان این البته

 یک وقتی. بودن تالش بدون و عالی یعنی گرفتن قرار Zone حالت در. دارد قرار Zone حالت در که بگیریم نظر در را آرتیستی یا ورزشکار

 خود وضعیت از ولی است متمرکز شدت به و کند می مصرف زیادی انرژی میکند، تالش شدت به یعنی دارد قرار Zone حالت در ورزشکار

 .ندارند... و تقال و زدن زور از احساسی هیچ. است تالش بدون کامال عملیاتش و است خود ارک متمرکز کامل و برند می لذت
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است. توضیح آن به این شکل است  "تالش بدون تالش"یا  "وو وی"در حقیقت نام انگلیسی بدون تالش از ایده تائو برداشت شده که به نام 

 .دارید بدون شدت و بدون دردسر ،طبیعی یید ولی در کل احساسکه شما در شرایطی هستید که تالش زیادی انجام می ده

می باشد. انگلیسی بدون تالش یعنی شما  "وو وی"یا  "تالش بدون تالش"پس انگلیسی بدون تالش تنبلی نیست بلکه درباره ی پیدا کردن 

 .روان صحبت کنید

 

 .ندارید. درباره ی قواعد گرامری و ترجمه ها فکر نمی کنید شما برای انگلیسی صحبت کردن تقال نمی کنید، احساس نگرانی و استرس
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وقتی که شما بدون تالش انگلیسی صحبت کنید، ایده های خود را خیلی واضح ارائه می دهید. احساسات خود را با قدرت شرح می دهید. روی 

همچون کار کردن، مسافرت و یادگیری لذت خواهید ارتباط با مردم متمرکز می شوید، نه در درهم آمیختن واژگان!. شما از تک تک لحظاتی 

 .برد
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 مدارس در مشکل: دوم فصل

در جاهای مختلف جهان به من اطمینان داد که سیستم آموزشی انگلیسی اشتباه است. به هر کجا که رفتم، تمام  من تجربیات تدریس انگلیسی

بی بودند. بیشتر دانش آموزان بعد از سال ها مطالعه انگلیسی موفق به مکالمه شرایط یکسان بود. دانش آموزان خسته، ناامید، پر استرس و عص

 .روان نبودند. شما تنها نیستید، چون این مشکل یک مشکل جهانیست

توصیف کرد. سیکو می گفت که از انگلیسی متنفر  "زخم انگلیسی"یکی از دانش آموزانم از ژاپن به نام سیکو، این تلفیق شکست و استرس را 

است. او این احساس را داشت که یادگیری انگلیسی حوصله سر بر و پر استرس است و مکالمه ی آن بدتر از یادگیری آن است. در حقیقت فکر 

ی با را داشت که مشکل حساینکه او با یک انگلیسی زبان بومی مکالمه کند به سرعت به او احساس خجالت و نگرانی می داد. سیکو این 

 .توسعه داده که نام آن را زخم انگلیسی گذاشت انگلیسی در خود

 .کنند که انگلیسی یک نوع زخم یا مشکل روانیست با خودم فکر کردم، چقدر غم انگیز است که خیلی از افراد فکر می

م که سیکو تنها کسی انگلیسی داشتند مالقات داشته ام. متوجه این شد یاردر تمام دوره ی تدریسم با دانش آموزان زیادی که این احساس را ب

 نبود که این مشکل را داشت بلکه زخم انگلیسی یک مشکل همه گیر بود. با اینکه خیلی از مردم احساس می کنند که نیاز به یادگیری انگلیسی

که سیکو نیز داشت ای ی دارند، تعداد کمی از آنها از این دوره ها لذت می برند. بیشتر کسانی که زبان یاد می گیرند با احساس نگرانی و نا امید

 .سرکار دارند
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وقتی با این مشکل بیشتر و بیشتر رو به رو شدم، شروع به پیدا کردن دلیل اصلی این مشکل کردم. متوجه شدم که قبل از پیدا کردن راه حل 

ن کند. به این فکر کنید، چه چیزی نیاز دارم که مشکل را درک کنم. همانند یک دکتر که باید اول بیماری را تشخیص دهد و سپس آن را درما

خورند؟  کردن شکست می صحبتزبان، در روان انگلیسی  مطالعهدلیل اصلی این همه شکست و گرفتاریست ؟ چرا بیشتر مردم با وجود سال ها 

 چه چیزی در سیستم یادگیری انگلیسی مشکل دارد؟

بیشتر مدارس، در سراسر دنیا، از روش گرامری ترجمه ای  .ها بود اولین و مشخص ترین مشکلی که در کالس ها کشف کردم روش تدریس آن

استفاده می کنند. همان طور که از اسم آن مشخص است، تمرکز اصلی این روش بر روی تجزیه و تحلیل گرامر و حفظ کردن واژگان به زبان 

وند تقسیم می کند. مشخص است که هر فرمول شامل خودتان می باشد. این روش زبان انگلیسی را به هزاران فرمول مختلف که باید حفظ ش

 .شوندبتوضیحاتی است که باید آن ها هم حفظ 

مدارس مشتاق اند از روش گرامری ترجمه ای استفاده کند چون جدی، آکادمیک و پیچیده است. روش گرامری ترجمه ای سازگار با روشی است 

 .کنند ای درسی، سخنرانی، یادداشت ها، حفظ لغات و امتحانات( استفاده میکه مدارس برای تدریس بیشتر موضوعات دیگر ) با کتاب ه

در مکالمه واقعی، زمانی برای فکر کردن به فرمول های گرامری  .تنها مشکل همانطور که می دانید اینجاست، که این روش اصال کارساز نیست

ر متقاضیان مکالمه اکثمیان ت باالست. با وجود این همه شکست و توضیحات آنها وجود ندارد. از این رو درصد شکست در این روش به شد

 .روان، مدارس همچنان به استفاده از این روش ادامه می دهند. این یک شکست حماسی در سیستم آموزشی ما محسوب می شود

را به برنامه تحصیلی  "ای ارتباطیفعالیت ه"جدیداً، چون دانش آموزان روش گرامری ترجمه ای را خسته کننده می دانند بعضی از کالس ها 

معموال مدرس دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کند و دانش آموزان دیالوگ های داخل کتاب های درسی را می خوانند  .اضافه کرده اند

ی است و هیچ قسمتی از آنها و تکرار می کنند. بعضی وقت ها شاید به بعضی از سواالت در کتاب کار جواب دهند. خب! این فعالیت ها مصنوع

 .به مانند مکالمه واقعی انگلیسی نیست. در نتیجه درصد شکست فعالیت های ارتباطی نیز به اندازه ی گرامری ترجمه ای باالست

وزان دانستم. دانش آم مشخصاً روش های تدریس انگلیسی که در مدارس استفاده می شوند کارساز نیستند. درک آن بسیار ساده است. من می

 .نیز می دانستند و خیلی از مدرسان هم این را می دانند، به هر حال درصد کمی از آنها به این مشکل اعتراف می کنند

وقتی که مشغول جست و جو مشکل در مدارس بودم، متوجه ی مشکالتی عمیق تر در سیستم آموزشی شدم، این مشکالت کمتر آشکارند، ولی 

نام گذاری کردم چون این درس ها بصورت  "برنامه ی درسی مخفی"موزان ضربه می زنند. من این مشکالت را از راه های مختلفی به دانش آ

 .مخفی در مدارس تدریس می شوند

 ی درسی مخفیبرنامه 

ودن بین دانش در اقسا نقاط دنیا تمام مدارس یک برنامه درسی مخفی و یکسان را دنبال می کنند. یکی از عناصر این برنامه درسی غیر فعال ب

فعال! آنها در یک ردیف روی صندلی هایشان می نشینند. وقتی که  تا. دانش آموزان آموزش داده می شوند که غیر فعال باشند استآموزان 

د و ، دانش آموزان یاداشت برداری می کننحرف می زندجوان هستند به آنها گفته می شود که ساکت باشند و از معلم پیروی کنند. وقتی معلم 
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شما به  .از آنها خواسته می شود که برای امتحان این نکات را حفظ کنند. این پیام مشخص است، یادگیری یک عمل غیر فعاالنه است سپس

 .معلم خود گوش می دهید، یاداشت بر میدارید و آنها را حفظ می کنید

 

 

با دیگران در ارتباط باشید، باید بطور مداوم مشغول پرسیدن و مشکل آنجاست که مکالمه ی انگلیسی یک عمل غیرفعاالنه نیست. شما باید 

باید برای چیزی که انتظار ندارید آماده باشید. باید خود جوش  .پاسخ دادن باشید. باید ایده ها، احساسات، تعاریف را با دیگران به اشتراک بگذارید

 .شما بخواهید آن را غیر فعاالنه آموزش ببینید، چیزی است که باید انجام دهیدباشید. باید فعاالنه ارتباط برقرار کنید. انگلیسی چیزی نیست که 

. نشستن برای مدت زیاد یک فعالیت کاهنده انرژی است. هر چه بیشتر بنشینید، بیشتر انرژی است انرژیمشکل غیر فعاالنه آموزش دیدن مقوله 

ت خواهد کرد. چیزی که بدتر است، این است که ما می دانیم بعضی دانش شما افت می کند و هر چه انرژی شما افت کند تمرکز شما نیز اف

 .آموزان برای یادگیری موثر نیاز به حرکت بدن دارند

حقیقت این است ما نیز در بعضی جهات یادگیرنده حرکتی  .نام دارند)یادگیرنده های حرکتی (   kinesthetic learners داین افرا

بدن خود سود می بریم. مدارس ما را بر صندلی ها بسته اند و انرژی مارا دچار افت می کنند، به مرور زمان  هستیم، چون ما همگی از حرکات

 .یک بدن غیر فعال به یک ذهن غیر فعال ختم می شود
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 همیشه باید صحیح باشد شما پاسخ

در برنامه درسی مخفی است. این ایده نتیجه است. این ایده یکی از بخش های مهم  "جواب صحیح"یکی از معایب بزرگ در مدارس ایده 

 .استفاده از کتاب های درسی و امتحانات است

در مدارس، معموال اینگونه آموزش دیده می شوید که فقط یک جواب درست برای یک سوال وجود دارد. بطور مثال از شما پرسیده می شود که 

و احوال پرسی معمول میان انگلیسی زبانان آموزش داده می شود. پیام مخفی  فعل درست برای فالن سوال را انتخاب کنید یا به شما سالم

 .پشت این دروس این است که همیشه معلم درست می گوید

در  در زندگی و انگلیسی واقعی اینگونه نیست. بطور مثال من یک داستان را با استفاده از افعال حال به شما می گویم در صورتی که آن داستان

  .داده است. این یک تکنیک است که میان بومی زبان ها عمومیت داردگذشته رخ 

با پس وقتی که زبان آموزان این داستان ها را می شنوند بسیاری از آن ها گیج و ناراحت می شوند. آنها اطمینان دارند که باید این داستان 

حت و بعضا با من به جرو بحث می پردازند. آنقدر اطمینان دارند که فقط استفاده از افعال گذشته تعریف شود. بعضی از آنها بابت این ماجرا نارا

 !یک جواب صحیح وجود دارد که حتی با یک بومی زبان به جرو بحث می پردازند
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. در فقط یک راه درست برای گفتن موارد مختلف در انگلیسی وجود داردکه باور داشته باشند، تمرین داده شده اند  طوریاین دانش آموزان 

ما  حقیقت همیشه راه های زیادی برای گفتن یک مورد مشابه وجود دارد. ما می توانیم زمان افعال را تغییر دهیم تا احساس داستان تغییر کند.

جواب یک "میتوانیم از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کنیم و می توانیم قواعد گرامری را در صحبت کردن هایمان دائم بهم بزنیم. ایده 

دانش آموزان را  "یک جواب صحیح"زبان آموزان را محدود و گیج می کند. ارتباط موثر نیاز به انعطاف پذیری دارد، در صورتی که ایده  "صحیح

 .به سر سخت بودن و خشک فکر کردن سوق می دهد

، یکی از منفی ترین و آسیب زننده ترین پیام تباهترس از اش.آوردبه وجود می ترس از اشتباهعالوه بر این ، این موضوع مشکل دیگری به نام 

با استفاده از امتحانات و تصحیح خیلی ساده!!! هایی است که در مدارس آموزش داده می شوند. چگونه ترس از اشتباه آموزش داده می شود؟ 

 اشتباهات.

باید جواب  انسوال می پرسد و دانش آموز آنان. معلم از تقریبا در تمامی مدارس جهان، مدرسان بطور منظم از دانش آموزان امتحان می گیرند 

 .د که البته جواب درست همان جوابی است که معلم می گویدندرست را ارائه ده

 اگر دانش آموز یک جواب متفاوتی ارائه دهد چه اتفاقی می افتد؟ آنها با نمرات پایین مجازات می شوند. دانش آموزان باهوش هستند و سریع

شوند که در مدارس اشتباه کردن بد است و باید از آنها دوری کنند. آنها این را درک می کنند که جواب درست مهم نیست، بهترین  متوجه می

را کالس  رو به رویمکالمه انگلیسی  قصدراه برای موفقیت این است که جوابی را ارائه کنند که معلم می خواهد. بدتر از آن، دانش آموزی که 
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تحت فشار است. وقتی که معلم اشتباهات وی را تصحیح می کند، دانش آموز احساس شرم پیدا کرده و بیشتر از قبل تحت فشار قرار دارد بسیار 

 .می گیرد

 .به مرور زمان بیشتر دانش آموزان از انگلیسی صحبت کردن فراری می شوند چرا که این موقعیت را درد آور می دانند

اه، مدارس به جای دانش آموزان، ریسک پذیری آنان را مجازات می کند. کم کم آنها دانش آموزان را تمرین با مجازات کردن و تصحیح اشتب

و از کاری که نمی توانند عالی انجام دهند بگذرند. در واقع عالی شدن در انگلیسی وجود ندارد. حتی کنند  دهند که از ریسک کردن فرار می

اشتباهات گرامری داریم. کلمات را بد تلفظ می کنیم. بعضی واژگان را فراموش می کنیم که هیچ کدام آنها ما  .بومی زبانان هم اشتباه می کنند

 .مهم نیستند چرا که ما به جای امتحانات و نمرات بر روی ارتباط داشتن متمرکز هستیم

اد میگیرند که از ریسک کردن در بیشتر اوقات آموزان یترس از اشتباهات مربوط به کالس های زبان است. بعد سال ها شرکت در کالس زبان

اینها فقط به مکالمه انگلیسی شما ضربه  .د که غیرفعال، سرسخت، ترسو و مطیع باشندندر زندگیشان فراری باشند. مدارس به آنها یاد می ده

آینده نیاز به جسارت دارد.  .حدود خواهد کردتان را در تمام زمینه های زندگی م نمی زند بلکه موقعیت شغلی شما را دچار آسیب کرده و موفقیت

ا آنهایی که فعال، انعطاف پذیر و سرشار از شوق هستند، بهترین موفقیت را در زندگی کسب می کنند. اما غیر فعاالن و مطیع ها هنوز در روی

 .هایشان به سر می برند

 دلیلی بر ناراحتی وجود ندارد. حقیقت این است که بومی زبانان اصال شما همزمان که اشتباه می کنید در مکالمه نیز پیشرفت خواهید کرد. اصال

ط باشند به این ها توجه نمی کنند. اصال اهمیتی نمی دهند که شما اشتباه گرامری دارید. آنها می خواهند که با شما به عنوان یک انسان در ارتبا

را فراموش کنید و یاد بگیرید که انعطاف پذیر  "عالی بودن"ت موثر باید ایده نه به عنوان یک دانش آموز انگلیسی. برای ارتباط داشتن به صور

 .باشید

 آموزش انگلیسی در کثیف یراز

 که اینجاست حقیقت دهند؟ می ادامه روش این از استفاده به ها معلم و مدارس چرا که اینجاست سوال است، بد اینقدر مخفی درسی برنامه اگر

 کنند می استفاده روشها این از مدارس. آموزان دانش نه دهد سود مدارس به که است شدهریزی  پایه ای درسی رنامهب بر بنا ما آموزشی سیستم

 می تربیت فعال غیر آموزان دانش مخفی درسی برنامه. باشد مناسب آموز دانش برای اینکه بخاطر نه است، آسان مدرسه برای آن استفاده چون

 طور به .کند می ایجاد مدارس مدیران برای بیشتر راحتی و تر آسان کنترل فعال غیر و مطیع آموز دانش نتیجه در و سازد می مطیع را آنها کند،

 کالس هر برای جدید درس یک ایجاد به نیازی مدارس درسی های کتاب از استفاده با. کنند می تر آسان را مدارس کار درسی، های کتاب مثال

 کتاب توانند می تالش کمترین با مدارس. سازند می آسان را آن درسی های کتاب و است سختی کار بسیار ها، درس ریزی برنامه که چرا ندارد،

 کورکورانه میخوانند، را ها کتاب آموزان دانش برای روز هر. هستند فراتر درسی خوان کتاب یک از ها معلم از بعضی. کنند دنبال را درسی های

 .کنند می دنبال را ها درس

 .بگذاریم خودکار خوان کتاب را آنان اسم توانیم می آن جای به. خواند معلم توان می سختی به را آنها من، نظر به

 اطمینان مدارس درسی های کتاب از استفاده با. کنند می استاندارد را ها درس که است این مدارس برای درسی های کتاب از دیگر منفعتی

 دانش بندی رتبه و گرفتن امتحان که چرا دارند قبول بسیار مدارس را این. ببیند آموزش مشترک چیز یک حتما کالس هر که کنند می حاصل

 .خواهند می مشابه را همه چیز کارخانه مدیران هستند، ها کارخانه همانند مدارس. شود می ساده بسیار برایشان آموزان
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 پرداختیم بحث این به که همانطور واقع در. ندارند آموزان زبان ایبر سودی هیچ ها این. است صادق نمرات و امتحانات برای موضوع همین

 "انگلیسی زخم" برای عمده دلیل یک نمرات و امتحانات. کند می زیاد آموزان دانش در را اشتباه از ترس و استرس میزان نمرات و امتحانات

 از باشد داشته ترس ضعیف ی نمره از بیشتر آموز دانش چه هر. شدمی با نیز مدارس برای کننده کنترل قوی ابزاری نمرات و امتحانات اما. است

 پایین نمرات با نباشند موافق معلم با اگر چون گوید، می درست همیشه معلم که گیرند می یاد را این آنها. کند می اطاعت بیشتر خود معلم

 .خواهند شد مجازات

 آنان بندی رتبه بر متمرکز آموزان دانش موفقیت بر تمرکز جای به مدرسان و مدیران بیشتر. است آموزان دانش بندی رتبه معنی به نمرات

 درصد یک بگیرند، ضعیف نمره باید کالس هر در آموزان دانش از خاصی درصد یک که است این رسمی سیاست مدارس بیشتر در. هستند

 دیوار آموزان دانش حداکثری موفقیت دور که شده طراحی طوری سیستم این. کنند دریافت عالی نمره اندکی بسیار درصد و متوسط نمره خاصی

 .بکشد

. دارند عالی نمره آموزانم دانش از خیلی که شد گفته رئیسم توسط مستقیماً من به بودم، تدریس مشغول تایلندی مدارس از یکی در که هنگامی

 از دادن کم نمره عمد از جای به. بودم شده عصبی و وکهش بسیار. بدهم ضعیف نمره بیشتری آموزان دانش به که داشت این بر اصرارم رئیس

 دانش کنترل و بندی رتبه از مدارس. دارد وجود دنیا مدارس از بسیاری در "شکست برای طراحی "فکر طرز این بدبختانه. دادم استعفا شغلم

 .برند می سود آموزان

 شروع درسی کتاب با تواند می ساده خیلی معلم گرامری، قواعد تدریس با. دهد می سود آموزان دانش برخالف معلم به ای ترجمه گرامری روش

 مقابل در مطلق برتری جایگاه یک ترتیب بدین و شوند می خطاب دانا معلمان است، پیچیده موضوع یک شناسی زبان چون. کند گفتن سخن به

 توسط پیچیده قواعد تدریس با تواند می باشد، ضعیف نگلیسیا توانایی با بومی غیر یک معلم اگر حتی. میکنند ایجاد خود برای آموزان دانش

 با. دارند ضعیفی العاده فوق مکالمه بومی غیر انگلیسی معلمان از خیلی که اینجاست مشکل. است کارشناس یک که کند وانمود طوری ها کتاب

 .دکنن پنهان را انگلیسی مکالمه در خود بودن ناتوان میتوانند گرامری قواعد بر تمرکز

 فعالیتها این. نیست اینگونه حقیقت در ولی کنند، کمک آموزان دانش به که اند شده طراحی طوری آنها مطمئناً چی؟ ارتباطی های فعالیت درباره

 را آموزان دانش ترتیب بدین و نیست واقعی مکالمات به شبیه فعالیت این جای هیچ. هستند طبیعی غیر پرداختیم آن بحث به قبال که همانطور

 می تقسیم هایی گروه به را آموزان دانش آنها. است مناسب بسیار مدرسان برای ها فعالیت این حال هر به. کند نمی آماده واقعی مکالمات برای

 هب یا خوانند می را کتاب داخل های دیالوگ ساده خیلی آموزان دانش ها وقت بعضی. کنند دنبال را درسی کتاب که میخواهند آنها از و کنند

 که وقتی. ندهد انجام کاری و کند استراحت تواند می که است این معلم برای فعالیت این منفعت. دهند می پاسخ شده نوشته قبل از سواالت

 فعالیت از استفاده که است زبان معلمان بین راز یک این. نشیند می ریلکس معلم هستند ها کتاب فعالیت دادن انجام مشغول آموزان دانش

 ها فیلم اگر. است فیلم از استفاده ارتباطی های فعالیت از فاجعه نسخه یک. است کار از فرار و زمان کردن تلف برای العاده فوق راه یک ارتباطی

 استفاده کالس وقت کردن تلف برای ها فیلم از مدرسان بیشتر اما. باشند انگلیسی یادگیری برای قدرتمندی ابزار توانند می شوند استفاده درست

 نمی کاری هیچ شاد خیلی معلم کالس، ادامه در. زنند می را شروع دکمه و کرده خاموش را ها برق کنند، می انتخاب را فیلمی آنها. کنند می

 .نشوند متوجه را فیلم بیشتر اگر حتی است تر جالب گرامر خواندن از خیلی فیلم دیدن که چرا خوشحالند بسیار نیز آموزان دانش. کند
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 های کم انرژی برای مدارس خوب استفعالیت 

در آخر بیایید یک نگاهی به وضعیت کم انرژی در مدارس بیاندازیم. از کودکی به دانش آموزان زور می شود که برای ساعت ها بی حرکت روی 

سخنرانی های کم انرژی و غیر  د. در جوانی بیشتر مردم تمرین دیده اند، آنهانبه آنها گفته می شود که ساکت و مطیع باش .صندلی ها بنشینند

 .فعاالنه را جزئی از مراحل عالی یادگیری می دانند

می شوند. یک معلم باید برای دانش  کنترلچرا باید مدارس و معلمان انرژی کم از شما بخواهند؟ دوباره، چون دانش آموزان کم انرژی راحت تر 

نه بیشتر معلمان راه آسان را ترجیح می دهند و توضیح دادن به دانش آموزان کم آموز پر انرژی و کنجکاو وقت بیشتری اختصاص دهد. بدبختا

 .انرژی بسیار آسان تر است

در حقیقت بسیاری از مدرسان خسته و پر استرس هستند و به همین خاطر دائما به دنبال راهی اند که شغلشان برایشان ساده شود. نگرانی 

به جای آن، میخواهند که روز کاریشان  .ر جدی برای بهتر نتیجه گرفتن دانش آموزان متمرکز نیستنداولشان دانش آموزان نیست. آن ها به طو

دالیل بسیاری برای این وضعیت وجود دارد ولی در آخر نتیجه ای که دانش آموز کسب میکند خستگی، ناامیدی و  .را آسان تر به پایان برسانند

 .ضعف است

انگلیسی صحبت کنید. این  خوب شی است. این دلیلی است که شما با این همه سال مطالعه نمی توانیداین یک حقیقت تلخ از سیستم آموز

است و این سرچشمه مشکل  "زخم انگلیسی"دلیلی است که شما انگلیسی را پر استرس، سخت و حوصله سر بر می دانید. این دلیل ایجاد 

 .شماست

ری مستقل را برای ما آسان ساخته است. مهم نیست که کجا زندگی می کنید یا چه کار می کنید، خوشبختانه، راه حلی وجود دارد. اینترنت یادگی

 !شما می توانید بدون نیاز به مدارس به تسلط انگلیسی برسید. تمام چیزی که شما نیاز دارید ارتباط با اینترنت است

ارید و زگیرید که چگونه مرحمی بر این زخم بگ شما یاد می .دهم ارائه می "زخم انگلیسی"در فصل بعدی به شما راه حلی برای مقابله با 

 .چگونه در آخر به هدفی که با مکالمه انگلیسی می خواهید دست یابید
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 است روانشناسی مهتر از گرامر و لغتفصل سوم: 

 

مدارس تمرین دیده اند که غیر فعال باشند ، از رنج برده اند که به این نتیجه رسیده اند راه حلی وجود ندارد. توسط افراد از انگلیسی آنقدر 

اشتباهات بترسند و فقط دنبال یک جواب درست باشند، بیشتر دانش آموزان انگلیسی پر استرس و ناامید هستند. آنها سال ها در کالس های 

دند و برای آزمون هایی همچون تافل، زبان شرکت کردند. سال ها به حفظ کردن قواعد گرامری و لیست واژگان پرداختند. سال ها مطالعه کر

 .آیلتس یا توئیک وقت گذاشتند

ر گاه با این همه تالش و کوشش بیشتر زبان آموزان نا امید هستند، خیلی از آنها برای یک گفت و گو ساده نیز تقال می کنند. بسیاری از آنها ه

گرامری را حفظ کرده اند و هنوز نمی توانند فیلم ها و برنامه های تلویزیونی که نیاز به مکالمه دارند احساس نگرانی می کنند. آنها چندین قواعد 

 .را متوجه شوند ییآمریکا

بعد سال ها یادگیری به روش سنتی دانش آموزان گیج هستند. وقتی که می خواهند صحبت کنند همیشه فکرشان روی گرامر و ترجمه متمرکز 

نند و سپس آن را به انگلیسی ترجمه کرده و بعد به گرامر فکر می کنند و در آخر صحبت می است. اول به یک جمله در زبان خود فکر می ک

 .کنند

همین روند را تکرار می کنند. انگلیسی را می شنود، به زبان خود ترجمه می کنند، به یک جواب به زبان خود  نوبت شنیدن می شود نیزوقتی که 

نند و به گرامر رجوع کرده تا مطمئن شوند که درست جمله را بیان می کنند. بی دلیل نیست که فکر می کنند، آن را به انگلیسی ترجمه می ک
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، مکالماتشان بسیار آرام و غیر طبیعی است! تعجبی ندارد که انگلیسی برایشان پر استرس و سخت جلوه کند! مکالمات واقعی بسیار سریع هستند

 .را سریع انجام دهید مخصوصاً وقتی که با یک بومی زبان مشغول صحبت هستیدو تقریبا غیر ممکن است که تمام روند فکر کردن 

اگر به ترجمه و گرامر در هنگام مکالمه واقعی فکر کنید خیلی سریع گم خواهید شد. به جای اینکه خیلی با دقت به شخص دیگر گوش دهید 

ای تردید خواهد شد و اغلب شخص مقابل شما از متوجه نشدن شما گرامر خواهید بود. مکالمه شما دار دنشغول ترجمه جواب خود و یاد آورم

احساس خستگی می کند و وقتی که شما آن شخص را که حسابی صبر خود را از دست داده می بینید بیشتر احساس نگرانی به شما دست 

 .خواهد داد. این یک شیب رو به پایین است که بیشتر زبان آموزان با آن به خوبی آشنا هستند

فرار کنید. یک جاده وجود دارد که شما را به انگلیسی روان می رساند. شما می توانید انگلیسی را  مخفی یک راه وجود دارد که از برنامه درسی

د دارد که شما به کل عقای . این راه حل نیاز به ایناین کار را انجام دهیدقدرتمند صحبت کنید. می توانید خیلی واضح، طبیعی و بدون تالش 

 .باره ی سیستم آموزشی و شیوه یادگیری انگلیسی را تغییر دهیدخود در

 

 

  .نام گذاری می کنم که شامل دو بخش است: بخش روان شناسی و بخش آموزشی Effortless Englishمن این راه حل را سیستم 

انگلیسی متمرکز  واژگان و گرامر ها روی بخش هایتنبیشتر مدارس، مدرسان و بیشتر دانش آموزان بر روی یک روش متمرکز هستند. در واقع 

یاد گرفتیم، مدارس در درجه اول از روش گرامری ترجمه ای استفاده می کنند که کمی فعالیت های ارتباطی  هستند. همانطور که در درس قبل

 .در آن گنجانده می شود

یعنی روان شناسی  Effortless Englishبخش سیستم متمرکز هستند، به طور کامل از اولین  "روش"هنگامی که مدارس فقط روی 

 .مهم ترین بخش برای موفقیت در مکالمه انگلیسی است داشتن داشتن روانشناسی قوی می توان گفت چشم پوشی می کنند. در صورتی که
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مشکالت اصلی شما  ،ا امیدیوقتی که به مکالمه انگلیسی خود فکر می کنید متوجه می شوید که نگرانی شما، کمبود اعتماد بنفس و حس ن

 هستند. چگونه این ها را تغییر دهید؟

موثر، حتی با بهترین روش تدریس انگلیسی به سختی به موفقیت خواهید رسید. بیایید از یک داستان برای درک  شناختیبدون یک سیستم روان

که در جاده ی تسلط انگلیسی در حال رانندگی استفاده کنیم. تصور کنید  Effortless Englishبهتر این دو قسمت مهم از سیستم 

 .هستید

دوست دارید چه ماشینی داشته باشید ؟ فرض کنید فقط می توانید یک ماشین قدیمی و کم سرعت که گاهاً خراب می شود سوار شوید، عالوه بر 

تسلط خواهید راند؟ مشخصاً  ع در این جادهسری راین شما این ماشین را با سوختی ارزان پر می کنید. چه سفری در پیش خواهید داشت؟ چقد

 .نخواهید رسید هم سفر شما آهسته و نا امید کننده با خرابی های زیاد خواهد بود. احتماال به مقصد

د حاال، شما می توانید با سوختی با کیفیت فوق العاده این ماشین قدیمی را پر کنید، ولی همچنان زمان زیادی صرف خواهد شد تا شما به مقص

 .برسید. سوختی بهتر به شما کمی کمک خواهد کرد ولی سفر همچنان آهسته و نا امید کننده است

را در این جاده برانید. این ماشین برای سرعت ساخته شده است.  5یک ماشین مسابقه ای فرمول  ،حاال تصور کنید که به جای آن ماشین

؟ ه چیزی رخ می دهدسوختی ارزان و کم کیفیت بزنیم چ . ولی اگر به این ماشینمشخصاً این ماشین از ماشین قدیمی سریع تر خواهد بود

 .احتماال مشکالتی پیش خواهد آمد. ماشین های مسابقه ای نیاز به سوخت های مسابقه ای دارند در غیر این صورت خوب عمل نمی کنند

خواهد بود. با این ماشین و این سوخت، سفر شما در جاده ی  شما 5مشخص است که بهترین راه زدن بنزین با کیفیت عالی به ماشین فرمول 

 .تسلط بسیار سریع و هیجان انگیز خواهد بود

یادگیری زبان اینگونه کار می کند. اگر شما برای مدتی مشغول یادگیری هستید، می دانید که چندین نوع مختلف از سیستم ها وجود دارد. 

خصوصی در مدارس زبان. کالسهای آنالین یا دوره های نرم افزاری. برنامه هایی که شما را در  کالس های سنتی در دانشگاه ها. کالس های

بعضی از آنها ممکن است  .دیگر، شما اتومبیل های زیادی در اختیار دارید بیانکشوری قرار می دهند که مشغول یادگیری زبان آنها هستید. به 

 .بهترین آنها، ماشین فراری زبان نیز، نیاز به بهترین سوخت برای کار کردن دارد از دیگری بهتر باشد و بعضی سریع تر. ولی حتی

یک روش همانند یک موتور است و اگر شما به یک موتور سوخت مناسب ندهید، حتی بهترین آنها به شکلی که شما دوست دارید کار نخواهند 

 .یدکرد. برای موفقیت شما نیاز به بهترین سوخت و یک موتور قوی دار

 موتور مناسب + سوخت مناسب = موفقیت

شماست. اعتقاد شما،  قدرت روانشناسیاست. سوخت آن چیست؟ سوخت آن  Effortless Englishاعتقاد دارم بهترین موتور سیستم 

 .د. سوخت شما انگیزه، اعتماد بنفس، انرژی و اشتیاق شماستناحساسات شما و اهداف شما به یادگیری شما قدرت می بخش
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 روانشناسی موفققدرت سوخت شما: 

دیگر اگر ارتباطی بین استرس، ترس، نگرانی و  بیانشما ضعیف است، حتی بهترین روش هم موفقیت آمیز نخواهد بود. به  شناسیروانقدرت اگر 

ارس رخ می دهد. امتحانات، شک به روند مکالمه انگلیسی ایجاد کنید مشکالت زیادی خواهید داشت. متاسفانه این چیزی است که در بیشتر مد

تصحیح غلط ها و روش حوصله سر بر و ناموثر در مدارس باهم تلفیق می شوند و احساساتی منفی و قدرتمند در بین دانش آموزان ایجاد می 

 .کنند



22 

 

 

نرژی معمول خود را به من استفاده می کنید باید روحیه ای قدرتمند داشته باشید. حتی اگر ا Effortless Englishحتی اگر شما از روش 

 .روند یادگیری زبان اضافه کنید هم کافی نیست

برنامه ریزی )  Neuro- Linguistic Programmingبنا شده از سیستم روان شناسی موفق به نام Effortless Englishسیستم 

بر روی روان شناسی موفقیت،   NLP،این سیستم توسط ریچارد بندلر و جان گیرندر توسعه یافته است .می باشد NLP عصبی کالمی( یا

دنیا  بهترین اجرا و انگیزه تمرکز دارد. به جای مطالعه بر روی افرادی که مریضی روحی داشتند بندلر و گریندر بر روی روحیه موفق ترین افراد

باالترین سطح موفقیت و شادی در  بعد از آن آنها سیستم روانی شناسی ای را طراحی کردند که افراد می توانند به .تحقیقات انجام دادند

 .زندگیشان برسند

 چیزی که بندلر و گریندر در حقیقت کشف کردند آن بود که مردم شاد، پرانگیزه و پر انرژی بهتر یاد می گیرند. بهتر کار می کنند. موفقیت

ساس بی حوصلگی، استرس، ناراحتی، نا امیدی یا بیشتری در تمام ابعاد زندگیشان به دست می آوردند. خالف این نیز حقیقت دارد: اگر شما اح

 .خستگی داشته باشید، مغز شما آرام تر کار می کند و به سختی اطالعات را به خاطر می سپارد

ا مشخصاً مهم است که با احساسات مثبت به نسبت منفی برای یادگیری و مکالمه ی انگلیسی در ارتباط باشید. به روند ارتباط میان احساسات ب

نکراژ می تواند مثبت یا منفی باشد. بطور مثال، فرض کنید شما به آهنگی خاص زمانی که به شدت آ .نکراژ می گویندآجارب یا کارها ت
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خوشحالید گوش می دهید. اگر حس شما به اندازه کافی قوی باشد، یک ارتباط میان آهنگ و حس شما ایجاد خواهد شد و اگر شما دوباره به آن 

 .ه خوشحال هستید گوش دهید این ارتباط قوی تر نیز خواهد شدآهنگ زمانی ک

 

  (Anchoring) آنکراژ تکنیک

سرانجام، شما یک ارتباط قوی میان آهنگ و حس شادی ایجاد خواهید کرد. در نتیجه هرگاه شما آن آهنگ را گوش دهید خود به خود احساس 

 !القه شما رخ می دهد و فوق العاده استاین چیزی است که با آهنگ های مورد ع .شادی خواهید کرد

از سمت دیگر، این روند برای احساسات منفی نیز صادق است. فرض کنید که یک تجربه ی پر استرس در کالس انگلیسی دارید. شاید معلم 

ه ای از تجربیات منفی در یکی از اشتباهات شما را هنگام صحبت کردنتان تصحیح کند و شما خجالت بکشید. حاال تصور کنید به داشتن مجموع

 .کالس به همین شکل ادامه دهید. به مرور زمان در هنگام یادگیری و استفاده از انگلیسی شما احساس نا امیدی، نگرانی و استرس می کنید

د هرگاه شما اقدام این یک انکراژ منفی است. زمانی که شکل بگیر .سر انجام یک ارتباط قوی میان انگلیسی و احساسات منفی ایجاد خواهد شد

ته به استفاده از انگلیسی کنید خود به خود شروع به نگرانی و استرس داشتن خواهید کرد. این دلیلی است که خیلی از دانش آموزان سطح پیشرف

 .هنوز با صحبت کردن مشکالت زیادی دارند

میتواند نابود و دوباره  "نکراژ منفیآ"د. خبر خوب اینجاست که متاسفانه حاال خیلی از دانش آموزان ارتباط منفی با مکالمه انگلیسی خود دارن

 .نویسی شود. این در حقیقت قدم اول شما برای مکالمه انگلیسی با قدرت است



24 

 

به جای حس نگرانی، فرض کنید که هرگاه انگلیسی صحبت می کنید ناگهان و خودکار حس با قدرت بودن داشته باشید. چه می شود اگر هرگاه 

 .لیسی یاد گرفتید هیجان زده شوید؟ این تغییر به تنهایی می تواند توانایی مکالمه شما را به پیشرفت برساندکه انگ

نکراژ منفی و ساختن نوع آایجاد کنید. راز میان شکستن یک  می توانید میان احساسات قدرتمند و انگلیسی ارتباط شما کراژ در حقیقتآنبا قدرت 

، ارتباط سریع تر و عمیق تر خواهد شد. ساختن () زمانی که از انگلیسی استفاده می کنید ، قوی تر حس شودمثبت آن شدت است. هر چه حس

 .نکراژ مثبت برای انگلیسی چندین قدم نیاز استآیک 

شان رخ می دهد، اول، شما باید یک حس خیلی مثبت و قدرتمند ایجاد کنید. خیلی از افراد این باور را دارند که احساسات چیزی است که برای

 .ولی در حقیقت ما خودمان احساساتمان را می سازیم. این امکان وجود دارد که شما احساسات را انتخاب و هوشمندانه آنها را بسازید

 بطور مثال، اگر بخواهید که حاال حس خستگی و ناراحتی داشته باشید چه می کنید؟

ک حس خستگی و ناراحتی از بدن خودتان استفاده می کنید؟ شانه هایتان را به عقب فشار بیایید با بدن شما شروع کنیم. چگونه برای ساختن ی

بدن می  می دهید یا به جلو خم شان می کنید؟ به باال نگاه می کنید یا پایین؟ لبخند می زنید یا اخم می کنید؟ در حقیقت خیلی ساده با تغییر در

 .توانید احساسات خود را تغییر دهید

شدن می توانید به چیز های ناراحت کننده و منفی فکر کنید. شاید به مشکل بزرگی که دارید فکر کنید، یا به پشیمانی بزرگی که برای بدتر 

 .داشتید. صدایتان چی ؟ میتوانید ناله کنید، گریه کنید، فغان بزنید و این ها می توانند وضعیت شما را بدتر کنند

ال، شما واقعا احساس ناراحتی بیشتر و خستگی بیشتر خواهید کرد. اینگونه می توانید آگاهانه یک حس منفی بعد از انجام چند دقیقه ای مراحل با

ایجاد کنید. مشخص است که این روند برای احساسات مثبت نیز کار ساز است و این خبر خوبی است! چگونه خود را می توانید هیجان زده 

سر را باال بگیرید و به جلو نگاه کنید. لبخند  .هایتان را به عقب بکشانید، سینه را به باال و بیرون بدهیدکنید؟ دوباره با بدنتان شروع کنید. شانه 

که داشتید  بزرگی بزنید و روی صورتتان نگه دارید. بعد از آن افکارتان را تغییر دهید. به چیزی عالی در زندگیتان فکر کنید. به بزرگترین موفقیتی

اول شما فقط وانمود خواهید کرد. ولی  .لبخند بزنید بیشتری که در مکالمه انگلیسی با قدرت به دست خواهید آورد فکر کنید. فکر کنید. به موفقیت

 .سر انجام شما حس قوی تر و شادتری خواهید داشت. چون بدنتان تغییر داشته احساس شما نیز تغییر خواهد کرد. این یک تکنیک ساده است

ساس بهتری داشته باشید اگر از بدنتان بیشتر استفاده کنید. به جای ایستادن و لبخند زدن، دست هایتان را باالی سرتان حتی شما می توانید اح

فریاد  ،. از صدایتان استفاده کنید، هم زمان که لبخند می زنید و می پریدبه هوا بپرید ،شادی کردن بعد یک پیروزی بزرگ همانندبگیرید. درست 

به شدت  احساسعیت قله ی احساسی می گویند، یک شید و به چیز های شگفت انگیز فکر کنید. منفجر شوید! به این وضبزنید و هورا بک

 .قدرتمند و مثبت
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 آخرین گام، ارتباط دادن این حس قوی به انگلیسی است. پس زمانی که حس خوبی دارید سریع شروع به گوش دادن به یک فایل صوتی

 .کنید. همانطور که گوش می کنید به لبخند زدن و حرکت دادن به بدن خود ادامه دهیدباشد، آسان که  انگلیسی

و  هر روز، قبل از شروع به یادگیری انگلیسی یک احساس فوق العاده ایجاد کنید. اگر این روند را هر روز ادامه دهید، این احساسات قدرتمند

انگلیسی گوش می دهید یا از آن استفاده می کنید به صورت خودکار احساس  مثبت به انگلیسی متصل می شوند. سرانجام، هر گاه که به

 .نکراژ مثبت جایگزین می کنیدآنکراژ منفی و قدیمی را با یک آن و مثبت بودن خواهید داشت. شما پرانرژی، پر هیجا

ن و پر انرژی هستند در حقیقت سریع تر و خبر های خوب دیگری نیز هست، تحقیقات نشان می دهند که افرادی که هنگام یادگیری پر هیجا

ید یاد میگیرند. بیشتر به یاد می آورند و طوالنی تر حفظ می کنند. آنها عملکرد بهتری دارند. در حقیقت شما اگر بر روی قله ی احساسی باش

برای سفری سریع تر در جاده تسلط می نکراژ مثبت برای انگلیسی، قدم اول شما آبنابراین ساختن این  .انگلیسی را بهتر مکالمه خواهید کرد

 .باشد

 چرا دانش آموزان خوشحال سریع تر یاد می گیرند

ت دکتر استفن کراشن، زبان شناس دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و یکی از بهترین محققان در زمینه یادگیری زبان دوم، اعتقاد دارند که احساسا

در نتیجه دانش آموزانی که احساس بد،  .قادر به یادگیری آن هستید را کاهش می دهد منفی به مانند فیلتر، میزان ورودی جدیدی که شما

 .نگرانی و ترس دارند کلمات کمتری را به خاطر می سپارند و خوب صحبت نمی کنند. در اصل آنها به آرامی یاد می گیرند
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که دانش آموزان را مشتاق نگه دارید و استرس در کالس ها را  این است به آن اشاره کردندهمانطور که دکتر کراشن  ،بهترین راه برای مقابله

 .کاهش دهید و اعتماد بنفس دانش آموزان را باال ببرید

لیم در تحقیقاتی که بین عملکرد دانش آموزانی که پر انرژی بودند و از روند لذت می بردند با عملکرد دانش آموزانی که با مواد درسی فقط تع

کشف شد که دانش آموزان پر انرژی عملکرد بهتری داشتند. نتیجه زمانی که دانش آموزان را در دوره های سه ماهه و  شدداده می شدند انجام 

 .و بعضاً شش ماهه امتحان کردند نیز مشابه بوده است

فاکتور مشترک  نیز دیده ام. وقتی که به موفق ترین اعضای ما نگاه کنید متوجه یک Effortless Englishمن همین را در انجمن 

. وقتی که شما از قله می باشند، انرژی زیادی دارند، خیلی، خیلی مثبت هستند و دارای احساسات مثبت اندخواهید شد. آنها به شدت مشتاق 

 .خواهید کرداحساسی خود استفاده می کنید بهتر مکالمه 

متمرکز کنید تا یک هیجان و  را خود شناسیروانقدرت بدن و پس هر زمان که مشغول یادگیری انگلیسی هستید یک قله ی احساسی بسازید. 

 .، یک ارتباط قوی میان انگلیسی و احساسات مثبت خود ایجاد کنید. زخم انگلیسی خود را درمان کنید آنکراژ قویانرژی مثبت بسازید. یک 
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 فصل چهارم: باورهای شما موفقیت تان را در زبان انگلیسی تعیین می کنند 

را یاد گرفتید. همچنین یاد گرفتید که یک ارتباط  روانشناسی برای موفقیت در مکالمه ی انگلیسیقدرت بل شما اهمیت سوخت یا در فصل ق

قوی بین انگلیسی و احساسات مثبت ایجاد کنید. عالوه بر احساسات قوی، یک عنصر مهم دیگر در روانشناسی وجود دارد که شما باید به آن 

اعتقادات می گویند. اعتقادات قوی ترین برنامه ی داخل مغز ما هستند. آنها تصمیماتمان، احساساتمان و افکارمان را یاری مسلط شوید که به آن 

ست می می کنند. آنها به ما می گویند که چه چیزی امکان دارد و چه چیزی امکان ندارد. آنها راه موفقیت را برایمان باز یا ما را محدود به شک

 .کنند

اعتقاد محدود کننده یک برنامه ی  .وانیم اعتقادات را در دو موضوع کلی قرار دهیم: اعتقادات محدود کننده و اعتقادات قدرت دهندهما می ت

برنامه  .منفی است که پتانسیل و قدرت اجرای ما را محدود می کند. به بیان دیگر اعتقادات محدود کننده موفقیت شما را محدود می کنند

یک منبع از منفی ترین اعتقادات برای انگلیسی است. به مرور زمان، مدارس همواره به ذهن دانش آموزان خود اعتقادات منفی  انگلیسی مخفی

 :تحمیل می کند. بعد از سال ها گذراندن در مدارس، بیشتر دانش آموزان بعضی یا همه ی این اعتقادات منفی را در بر دارند

 انگلیسی پیچیده و سخت است. 

 طول می کشد تا بتوان انگلیسی را خوب صحبت کرد سال ها. 

 انگلیسی پر استرس است. 

 خواندن گرامر کلید مکالمه انگلیسی است. 

 من در انگلیسی خوب نیستم. 

 فقط یک جواب صحیح وجود دارد. یک راه برای گفتن جواب وجود دارد. 

 مشکل از من است که هنوز نمی توانم انگلیسی را خوب صحبت کنم. 

  من پایین است پس نمی توانم انگلیسی خوب حرف بزنمنمرات. 

 بهترین روش برای یادگیری انگلیسی نشستن در یک کالس، یاداشت برداری و خواندن کتاب درسی است. 

 فقط افراد خاصی می توانند انگلیسی را قدرتمند صحبت کنند. 

 یادگیری انگلیسی حوصله سر بر و خسته کننده است. 

درباره انگلیسی( ایجاد می کنند. افکار و احساسات منفی موجب )ار منفی وجود دارد این است که آنها احساسات منفی مشکلی که در این افک

 .تصمیمات بد می شوند و تصمیمات بد موجب نتیجه نا امید کننده

ی زبان انگلیسی داشته باشد. و ن روزانهای برای تمریبطور مثال، کسی که باور دارد انگلیسی پر استرس، پیچیده،و سخت است، نمی تواند انگیزه

  .دائما این مشکل را دارد که خودش را وادار به یادگیری زبان انگلیسی کند

کسی که احساس می کند فقط افراد خاصی می توانند به انگلیسی مسلط شوند سریع نا امید می شود. آنها فرض می کنند که مشکل از خودشان 

 .د و در نتیجه پیشرفتشان آهسته خواهد بوداست و در انگلیسی خوب نیستن
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در آخر کسانی که این باور را دارند که کالس ها، کتاب های درسی و یادگیری گرامر کلید اصلی است، ممکن است سال ها به استفاده از این 

 .نندکند خود را در جاده تسلط برانند و هیچوقت به موفقیت دست پیدا نک یروش نا موثر بپردازند و خودرو

ند. اینها برنامه ی مرکزی مغز ما هستند که احساسات، تصمیم ها و اعمال ما را می هستاهمیت با به همین دلیل است که اعتقادات اینقدر 

سازند. اعتقادات شرح دهنده ی تفاوت میان هدف نهایی و یا خستگی ابدی با انگلیسی است. اعتقادات به شما می گوید که یک تجربه چه 

دارد. هر زمانی که شما یک تجربه با زبان انگلیسی دارید، مغز شما باید تصمیم گیرنده باشد که چه اتفاقی رخ داده است. به بیان دیگر مفهومی 

ی مغز شما تجربه را کلیت می بخشد. مغز شما تصمیم می گیرد که یک واقعه چه مفهومی برای زندگی شما بصورت کلی دارد و هر تجربه

 .اد را قوی و قوی تر می کند و سرانجام شما کامال به آن اعتقاد ایمان می آوریدمنفی، این اعتق

 

چه  بطور مثال، شاید شما مدام توسط معلم خود تصحیح شده اید. بعد از چندین تجربه شرم آور، مغز شما باید تصمیم گیرنده این مفهوم باشد که

به این نتیجه رسیده اید که در انگلیسی بد هستید. شاید شما به این نتیجه رسیده اید که  اتفاقی افتاده است. بنا بر این اتفاقات، احتماال شما

 .ی منفی، این اعتقاد را قوی تر می کندانگلیسی دردآورد و پر استرس است. هر تجربه

ه که شما با انگلیسی رو به رو می مشکل اینجاست که این اعتقادات بعدها روی تجربیات انگلیسی شما نیز تاثیر گذار خواهند بود. چون هر گا

 شوید همواره همراه با این اعتقادات منفی بوده است. به همین دلیل شما خود به خود تجربیات جدید انگلیسی را منفی وار خواهید دید. اگر

مکالمه کننده انگلیسی نابود خواهید اعتقادات شما به شدت منفی است و آن را تغییر ندهید شما کامال توانایی خود را برای موفقیت به عنوان یک 

 .کرد. خیلی از انگلیسی آموزان کامال امید خود را از دست می دهند و خیلی ساده کم می آورند و بیخیال موفقیت می شوند
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که به شما قدرت می اعتقادات قدرت دهنده آن دسته از اعتقاداتی هستند  .شما باید اعتقادات منفی خود را با اعتقادات قدرت دهنده تعویض کنید

 .بخشند

 

 :چه نوع از اعتقادات قدرت دهنده برای مکالمه ی انگلیسی موفق نیاز دارید ؟ اینجا یک لیست ساده را می بینیدیه 

 زبان انگلیسی آسان، شاد، و هیجان انگیز است. 

 .من میتوانم انگلیسی را روان در شش ماه صحبت کنم 

 می زبانان نیز اشتباه می کنند.اشتباهات عادی و الزم هستند. حتی بو 

 هدف از یادگیری زبان انگلیسی ارتباط موثر با دیگران است نه امتحان دادن. 

 مکالمه ی انگلیسی را نابود می کند. ،خواندن گرامر 

  صحبت کنند. قدرتمندهمه می توانند یاد بگیرند که انگلیسی را 

  و می توانم آن را تغییر دهم. از روشی نامناسب استفاده می کردممن مشکلی ندارم، من 

از اعتماد به  عمیقیاطمینان دارم که شما متوجه اید که چقدر این عقاید قوی هستند. احتماال می توانید تصور کنید که این اعتقادات چه احساس 

دهنده قابل تصور تر هستند ولی  نفس و هیجان می سازند. ولی سوال اینجاست که شما چگونه این اعتقادات را بسازید؟ مشخصاً اعتقادات قدرت

  چگونه باید ذهن خود را دوباره نویسی کنید ؟
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یک روش قدرتمند برای تغییر اعتقادات، مدلینگ خطاب می شود. مدلینگ بدین صورت است که یک نفر موفق را پیدا کنید و به دقت آنها را 

قدرتمند مکالمه کنید، شما کسی را پیدا می کنید که انگلیسی یاد گرفته است. مورد مطالعه قرار دهید. بطور مثال اگر می خواهید که انگلیسی را 

اگر امکان پذیر است با آنها صحبت کنید  .گیرید که آنها چه کرده اند و چگونه آن کار را انجام داده اند شما درباره آنها تحقیق می کنید. یاد می

 .آخر شما نهایت تالش خود را می کنید که دقیقاً مثل آنها، کارها را پیش ببریدروانشناسی و روش های آنان را یاد بگیرید. در قدرت و 

شما رفته  ست،. با تمرکز بر موفقیت به جای شکد کردنهر چه بیشتر شما افراد موفق را الگو قرار دهید، اعتقادات شما خود به خود تغییر خواه

را بنا کردم. در جامعه ما موفق ترین اعضاء،  Effortless Englishه من باشگاه رفته مغز خود را از نو می نویسید. این همان دلیلی است ک

تر از گوش اعضاء تازه وارد را راهنمایی می کنند. با اینکه من امیدوارم این کتاب به شما در تغییر دادن اعتقاداتتان کمک کند ولی هیچ چیز موثر 

 .که موفق بوده نیست (دادن به شخصی )همانند شما

 شما االن این است که اشخاص موفقی را پیدا کنید که انگلیسی صحبت می کنند و از آنها الگو بردارید. ممکن است آنان را در شهر خود پیدا کار

 مطمئناً می توانید آنان را آنالین بیابید. وقتی که پیدایشان کردید از آنها درباره اعتقاداتشان و روش هایشان بپرسید. روانشناسی و .کنید

م. من ه اانجام داد Effortless Englishموفقیتشان را مورد مطالعه قرار دهید. این دقیقاً چیزی است که من زمان توسعه دادن سیستم 

قرار موفق ترین انگلیسی آموزان را مورد مطالعه قرار دادم، با آنان مصاحبه کردم و احساسات، اعتقادات، اهداف و روش هایشان را مورد بررسی 

 .. اینگونه بود که من سیستمی بنا بر موفقیت ساختم نه شکستدادم

ساخته می شوند. هر چه بیشتر به تجربیات منفی فکر کنید و متمرکز شوید  ،به یاد آورید، اعتقادات توسط مفهومی که بر تجربیات نهاده شده

ت اعتقادات قدرت دهنده بسازید. به بیان دیگر شما می اعتقادات محدود کننده ی شما قوی تر خواهند شد. اما شما می توانید به همین صور

 .استفاده کنید خود برای قوی تر کردن اعتقادات مثبت "خاطرات انتخابی"توانید از 

همانطور که مشغول یادآوری تجربیات گذشته هستید به دنبال  .چگونه؟ خیلی ساده، با مرور کردن تمامی تجربیاتتان در انگلیسی در گذشته

د. ی بگردید که مثبت بوده اند. شاید شما یک فعالیت جالب را به یاد بیاورید، شاید شما از یک داستان کوتاه به زبان انگلیسی لذت برده ایتجربیات

نید. تهیه ک ،وقتی که این تجربیات مثبت را به یاد آوردید آنها را یاداشت کنید. یک لیست از تجربیات مثبت که با انگلیسی تا به حال داشته اید

، هر بیشتر مردم حداقل میتوانند تعدادی از این تجربیات را شناسایی کنند. قدم بعدی این است که توجه خود را هر روز بر این خاطرات بگذارید

 .حس کنید روز این خاطرات مثبت انگلیسی را مرور کنید. هر تجربه را به یاد بیاورید. هر کدام را در ذهن خود ببینید و احساسات مثبت داخلشان

سپس یک اعتقاد قدرت دهنده جدید درباره انگلیسی بنویسید. شاید بنویسید که انگلیسی جذاب و آسان است. شاید بنویسید من از یادگیری 

ه جدید یک تجربکه انگلیسی لذت می برم و در آن خوب هستم. این اعتقاد را باالی لیستتان قرار دهید و هر روز آن را مرور کنید و البته هرگاه 

مثبت از انگلیسی داشتید آن را به لیست خود اضافه کنید. لیست شما بزرگ تر و بزرگ تر خواهد شد و همانطور که بزرگ می شود اعتقادات 

 .قدرت دهنده شما نیز قوی تر و قوی تر می شوند

یم. اعتقادات برنامه های درون مغز ما هستند. آشنا هست "جمع می کنید گند بزنید خرابکاری"همه ی ما با اصطالح برنامه نویسی کامپیوتر 

) نتیجه بد( بیرون  خرابکاری) منفی و محدود کننده( سازنده احساسات منفی، تصمیمات بد و انگیزه پایین هستند. اینها در مقابل  گنداعتقادات 

 حتی بد تر.  یا از نوع شروع می شود می دهند سپس این نتایج بد اعتقادات منفی قوی تر و جدید می سازند و کل این چرخه دوباره
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اعتقادات مثبت، در مقابل شیب مثبت می سازند. اعتقادات قدرت دهنده احساسات مثبت، تصمیمات .این وضعیت شیب منفی خطاب می شود

می سازد. کله این چرخه دوباره و  بهتر و انگیزه بهتر می سازند. اینها در مقابل نتایج بهتری در بر دارند. نتایج بهتر اعتقادات قدرت دهنده بهتری

 .استدوباره تکرار ، و هر بار قوی تر می شود. این شیب مثبت کلید موفقیت سریع در انگلیسی 
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 عملی پنجم: انگلیسی همانند یک ورزش فیزیکی است نه درسفصل

وضوع آکادمیک آموزش می دهند. در مدرسه شما مانند یک م، هیکی از خطاهایی که برنامه مخفی در بر دارد این است که مدارس انگلیسی را

 از شما درباره اینهاانگلیسی را مطالعه می کنید، درباره انگلیسی یاد میگیرید، قسمت هایی از زبان را تجزیه و تحلیل می کنید) گرامر، لغات و...(. 

 امتحان گرفته می شود.

 

انگلیسی یک توانایی است که باید انجام گیرید یا بازی شود.  .رار گیردمشکل اینجاست که انگلیسی یک موضوع نیست که مورد مطالعه ق

می مکالمه چیزی است که شما انجام می دهید، نه چیزی که شما به آن فکر و آن را تجزیه و تحلیل کنید. شما احتماال مشکلی که وجود دارد را 

 .بینید

مقابل سریع صحبت می کند و شما هیچوقت نمی دانید که چه چیزی قرار است  مکالمات واقعی انگلیسی سریع و غیر قابل پیش بینی اند. طرف

بگویند. شما باید قادر باشید که گوش بدهید، بفهمید و سریع عکس العمل نشان دهید. وقتی برای فکر کردن درباره گرامر، ترجمه و چیزهای 

کردن مانند فوتبال بازی کردن است، بازیکن فوتبال باید سریع عمل که در کالس انگلیسی یاد گرفته اید وجود ندارد. انگلیسی صحبت  یدیگر

می  کند. بازیکن باید ذاتی بازی کند، بازیکنان فوتبال فرمول های فیزیک را برای خوب بازی کردن مطالعه نمی کنند. آنها با انجام دادن یاد

 .نمی کنند "مطالعه "می کنند و آن را "بازی"گیرند. آنها فوتبال 
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( ه قواعد گرامر برای مکالمه انگلیسی به مانند این است که بازیکن برای فوتبال بازی کردن فیزیک بخواند. شاید جالب باشد ) یا شایدم نهمطالع

ن ولی هیچ کمکی مطمئناً برای اجرای آن عمل، نمی کند. بنابراین کار شما این است که از مطالعه انگلیسی دست بردارید و شروع به بازی کرد

 .کنید آن

است.  Effortless Englishبرای شما یکی از مهم ترین قسمت ها، یا شاید مهم ترین قسمت از موتور  به خاطر داشته باشید که سوخت

ط یاد بگیرید که انگلیسی را بازی کنید تا اینکه مطالعه کنید، این یک راه قدرتمند برای توسعه یک روحیه قوی و حرکت سریع در جاده ی تسل

تا احساساتمان را تغییر دهیم، و در واقع اینگونه شد  مکه چگونه از بدنمان استفاده کنی وقتی که ما درباره سوخت بحث داشتیم، یاد گرفتیم. است

. با استفاده کردن از فعالیت های بدنی در زمان یادگیری، استکه بدن یکی از مهم ترین )و غافل شده ترین( کلید برای یادگیری انگلیسی 

 .یری سریع تر، به خاطر سپردن بیشتر و طوالنی تر و صحبت کردن بهتر ممکن می باشدیادگ

دکتر جیمز اشر یک روانشناس و پروفسور بازنشسته در دانشگاه سن خوزه کشف کرد که استفاده از فعالیت های بدنی در کالس زبان به دانش 

گیرند، کنجکاو به  د از در نظر داشتن اینکه کودکان چگونه صحبت کردن یاد میآموزان کمک می کند تا لغات را بهتر یاد بگیرند. دکتر اشر بع

او متوجه شد که وقتی والدین چیزی می گویند، کودکانشان معموال با کلمه و حرکت های خاص به آن ها پاسخ  .ارتباط میان زبان و حرکت شد

 .ا هنگام صحبت کردن با بچه هایشان استفاده می کنندمی دهند. او همچنین متوجه شد که والدین مکرراً از حرکات و ژشت ه

را توسعه داد که دانش  (Total Physical Response) بر اساس تحقیقات و مشاهدات ، اشر سیستم آموزشی واکنش تماماً بدنی

قوی تر، و برای یادآوری آسان تر می آموزان در آن به دستورات معلم در زبان جدید با تمام بدنشان پاسخ می دهند. این عملیات مفهوم عبارت را 

قیتی مشابه را با کلمه را در یک ساعت یاد بگیرند. من موف 63تا  55کند. دکتر اشر این باور را دارد که دانش آموزان می توانند با این روش 

 .از ایشان، در درس ها و سمینار های خود کسب کرده ام استفاده از روش

ر بیشتر کالس های انگلیسی رخ می دهد. در مدارس به شما گفته می شود که روی صندلی های خود بی حرکت چیزی است که د این دقیقاً آن

شما بنشینید. شما به مدت یک ساعت یا بیشتر می نشینید. طبیعتاً هر چه بیشتر بنشینید انرژی بیشتری از دست خواهید داد، همانطور که انرژی 

ی آید و همانطور که تمرکز شما پایین می آید کمتر یاد میگیرید و بیشتر از یاد می برید. این انرژی پایین به پایین می آید تمرکز شما نیز پایین م

مرور زمان تبدیل به احساس بی حوصلگی می شود. حرکت کمتر، انرژی کمتر، تمرکز کمتر و بی حوصلگی طبیعتاً ایجاد کننده نتایج بد می 

 .می کنید و در نتیجه ما یک شیب منفی دیگر داریم شوند، مهم نیست که چه روشی استفاده

 Kinesthetic" یا "یادگیرنده های بدنی"حال آنکه همه از یادگیری بدنی سود می برند، بعضی افراد قطعاً به آن نیاز دارند. این افراد 

Learners "  د معموالً در کالس می گیرند. اینگونه افراخطاب می شوند. آنها وقتی که یادگیری را با حرکات بدن تلفیق می کنند بهتر یاد

عاجز از "زیادی می کنند، جایی که نیاز است بدون حرکت ساعت ها بنشینند. مدارس و مدرسان معموال این افراد را با  های سنتی تقال

 .نام گذاری می کنند "کمبود توجه و نظم"یا دارای  "یادگیری



34 

 

 

من و  Effortless Englishجز نیستند بلکه مشکل ناتوانی تدریس است. سمینار های مشکل اینجاست که یادگیرنده های حرکتی عا

ما  Effortless Englishکالس های من کامال متفاوت اند، خیلی ها آن را به عنوان کنسرت راک انگلیسی توصیف می کنند. در سمینار 

دقیقه در  51واقع خیلی کم دیده شده که یک دانش آموز بیش از مکرراً در حال پریدن، رقصیدن، فریاد زدن، خندیدن و حرکت هستیم. در 

پرانرژی باشند. چون می دانم که افراد پرانرژی و فعال سریع تر و بیشتر یاد می و  از آنها می خواهم که حرکت کنند سمینار های من بنشیند. من

 .گیرند و طوالنی تر به یاد خواهند داشت و بهتر آن را به اجرا می گذارند

نه یک موضوع که شما آن را مورد مطالعه قرار دهید. هر چه بیشتر از بدنتان در زمان ست باشید، انگلیسی یک فعالیت اجراییبه یاد داشته 

لغات " یادگیری استفاده کنید بیشتر موفقیت کسب خواهید کرد. یک راه برای استفاده از حرکت در زمان یادگیری انگلیسی استفاده از روش

است. در این روش شما یک حرکت بدنی را با واژه جدید ارتباط می دهید. شما کلمه یا عبارت را فریاد می زنید و حرکت مربوط به آن  "عملیاتی

 .را انجام می دهید. حرکت باید مفهوم کلمه را به شما یادآوری کند

تباط ایجاد می کنید. این تلفیق یک حافظه قوی تر و عمیق با انجام دادن این شیوه به صورت مکرر شما میان کلمه، مفهوم آن و حرکت بدن ار

ا تر ایجاد می کند و نتیجه یادگیری لغات آن سریع تر و عمیق تر می باشد. این روش خیلی بیشتر از حفظ کردن لیست بلند باال لغات برای شم

 .تاثیر گذار خواهد بود

یادگیری انگلیسی است. با داشتن یک گوشی هوشمند شما می توانید دستگاه  یک روش ساده دیگر برای استفاده از بدن، راه رفتن در زمان

یادگیری قابل حرکت خود را بسازید! به جای نشستن، و از دست دادن انرژی، هدفون خود را بگذارید و همزمان که به انگلیسی گوش می دهید 
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شما خون بیشتری دریافت می کند. شما احساس انرژی بیشتری می  شروع به قدم زدن کنید. همزمان که راه می روید، قلب شما می تپد و مغز

 .کنید و درنتیجه بهتر تمرکز می کنید. احتماال شما از یادگیری بیشتر نیز لذت خواهید برد

 

ینید. دلی بنشدلیلی وجود ندارد که توسط روش های مدارس قدیمی محدود شوید. نیازی نیست که در هنگام یادگیری، بی حرکت بر روی صن

مستقل آزاد هستید که از روشی موثر تر و لذت بخش تر برای  انگلیسی آموزبی حوصله و خسته باشید. به عنوان یک ، نیازی نیست که ساکت

 !خودتان استفاده کنید. شما استاد یادگیری خودتان هستید، لذت ببرید

. استراحت کنید استر برای استفاده از بدن در هنگام یادگیری انگلیسی تمرین رسیدن به قله احساسات را به یاد دارید ؟ این یک روش عالی دیگ

ید. بدن خود را و انرژی خود را بازگردانید. موسیقی مورد عالقه خود را بگذارید. بپرید، فریاد بزنید، لبخند بزنید، شاد باشید و برای چند دقیقه برقص

 بار یک دقیقه 65 – 55از این استراحت های انرژی زا هر  .دگیری انگلیسی ادامه دهیدپر از انرژی کنید و قله احساسات را بسازید. سپس به یا

 .انگلیسی استفاده کنید. من تضمین می کنم که شما نتیجه بهتری خواهید گرفت یادگیری هنگام

ی کردن بهتر یاد می گیرند. آنها نگرشی به کودکان زمانی که بازی می کنند نگاه کنید. آنها خوشحال، پر انرژی و فعال هستند. کودکان زمان باز

 از بازی به هر کاری که انجام می دهند اضافه می کنند. بچه های کوچک نیازی به تالش زیاد یا نظم ندارند. آنها به واسطه حس کنجکاوی پر

 .انرژی اند. آنها فعال یاد میگیرند. آنها با بازی یاد میگیرند و هنگام یادگیری بازی می کنند
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آن برای شما رسیده که دوباره این کیفیت های ذاتی را کشف کنید. به عنوان شخصی بالغ همچنان با این روش بهتر یاد می گیرید. شما  زمان

ها نیز با فعال و پر انرژی بودن در زمان یادگیری سود می برید. شما نیز از حرکات بدن و نگرش بازی کردن سود می برید. وقتی که از تکنیک 

 .ای داخل این کتاب استفاده می کنید همیشه آنان را با حس خوشحالی و سرزندگی انجام دهیدو روش ه

روانشناسی سوختی است که قدرت روانشناسی و روش. می دانید که قدرت وجود دارد:  Effortless Englishدو بخش عمده در سیستم 

یاد گرفتید که چگونه از قله  .تا انرژی بیشتر و بیشتر برای یادگیری ایجاد کنیدموتور را به راه می اندازد. شما باید سوخت خود را پیشرفت دهید 

 .احساسات، اعتقادات و حرکات بدن برای ساخت آن سوخت استفاده کنید. شما اهمیت داشتن نگرشی فعال و سرزنده را یاد گرفتید

 .گیری انگلیسی را فرا می گیریددر فصل بعدی یک تکنیک روانشناسی دیگر برای ساختن قدرتمند ترین سوخت یاد

 لغات عملیاتی

ند. بسیاری از دانش آموزان وقت خود را برای حفظ کردن واژگان انگلیسی هدر می دهند. آنها لیست های بلند باالیی از کلمات را مطالعه می کن

 %05کنند. متاسفانه تحقیقات نشان می دهد که لیست را چندین و چند بار تکرار می کنند، سعی دارند که کلمات انگلیسی و ترجمه آن را حفظ 

از کلماتی که با این روش یاد گرفته می شوند در کمتر از یکسال فراموش می شود. که این اتالف وقت و تالشی است که برای این کار هزینه 

 .شده است

نابود می کند. به عنوان یک دانش آموز شما باید  کسل کننده است، و انگیزه بلند مدت شما را -مشکلی دیگر با این روش یادگیری وجود دارد

است، یک دو  یادگیری انگلیسی یک ماراتن .نابود کردن انگیزه شما می تواند بدترین چیزی باشد که انجام می دهید -خیلی محتاط باشید

 .ها دوام بیاوردباشید که سالای قوی داشتهطوالنی. و نیاز دارد که انگیزه
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 .را تضعیف می کند انگیزهاست و دو  ناکارآمدکننده به دو شکل بد است: یک ه از روش های یادگیری لغات کسلبنابراین استفاد

ه یک راه بهتر وجود دارد. راهی که شرکت کننده ها در سمینار های دستیابی به موفقیت من متوجه آن شده اند. یادگیری لغات جدید با راهی ک

)حافظه برای لغات(را  %05امکان دارد. وقتی با این روش یاد می گیرید مطالعات نشان می دهد که می توانید آن بسیار قدرتمند تر و جالبتر است 

 .فوقالعاده استکه یک سال بیشتر به یاد داشته باشید! 

قابل فهم تلفیق می کنید، کلید عمیق، با قدرت، و طوالنی یاد گرفتن لغات حرکت کردن است. وقتی که شما حرکات قدرتمند را با واژگان جدید، 

کلید این است که شما از حرکتی برای یادآوری مفهوم آن  .یک ارتباط میان مغز و بدنتان ایجاد می کنید. این ارتباطات طوالنی مدت هستند

 .واژه استفاده کنید

گفتن یا اعالم "ما مفهوم آن کلمه که اعالم کردن( را یاد بگیرید. ابتدا ش)"to proclaim" بطور مثال، تصور کنید که می خواهید عبارت

را پیدا می کنید. بعد از اینکه شما مفهوم را می دانید، یک حرکت بسازید که یادآور این مفهوم  "کردن به صورت عمومی غالباً با صدای بلند است

اد زدنید. ) عمومی و بلند فریاد می زنید.( در آخر برای شما باشد. می توانید دستان خود را در کنار دهانتان بگذارید و وانمود کنید که در حال فری

را همزمان که حرکت آن را انجام می دهید فریاد می زنید. هر چه بلند تر فریاد بزنید و هر چه قوی تر حرکت  "to proclaim" شما عبارت

ن حرکت با شور و نشاط، شما حافظه ای قوی تر و را انجام دهید ارتباطی قوی تر در مغزتان ایجاد می شود. خیلی ساده با چندین بار انجام داد

 .عمیق تر از مفهوم ایجاد می کنید

من فریاد در سمینار های گذشته که در ویتنام داشته ام، چندین واژه جدید را با روش لغات عملیاتی یاد داده ام. دانش آموزان واژگان جدید را با 

درتمندی بودند که من به آنان نشان داده بودم. هر حرکت مرتبط با مفهوم کلمه جدید یا می زدند و همزمان در حال شبیه سازی کردن حرکات ق

 .عبارت بود. در پایان درس آنها کلمات را کامل می دانستند و هیچ گاه فراموش نکردند

این بار در  -تکرار کردم یک سیستم یادگیری عمیق است، آن کلمات را دوباره Effortless Englishاین پایان کار نیست، از آنجایی که 

د. در غالب داستان. هر بار یکی از کلمات جدید را در داستان استفاده می کردم، از آنها خواستم که از حرکاتی که تمرین کرده ایم استفاده کنن

 .داستان های کوتاه، دانش آموزان تکرار بیشتری از واژگان با احساس و فعالیت قدرتمند به دست آوردند

به دانش آموزان تکالیف دادم: داستان های کوتاه مشابه را دانلود کنند و به فایل صوتی هر روز به مدت یک هفته گوش دهند، که اگر در آخر 

د داشت. این قدرت سیستم ندانش آموزان این کار انجام دهند لغات جدید را عمیق تر یاد خواهند گرفت و آن را تا ابد به یاد خواه

Effortless English و قدرت استفاده از حرکات بدن در هنگام یاد گیری است. 

 هشت قدم ساده برای تغییر احساسات

 موسیقی که انرژی زا است و شما عاشق آن هستید را بیابید. .5

 .پخش کنیدرا آهنگ  ،درس هاقبل از گوش دادن به  .5

بدن را تغییر دهید. شانه ه باال نگاه کنید و حالت همانطور که این موسیقی هیجان انگیز در حال پخش است سر خود را باال بگیرید، ب .6

 ، راست بایستید، سپس لبخند بزنید...یک لبخند بزرگ. نفسی عمیق بکشید.بگیریدعقب  ها را
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همانطور  آورید. با آهنگ برقصید. به باال نگاه کردن ادامه دهید، به لبخند زدن ادامه دهید. بپرید، برقصید. سپس بدن را به حرکت در .4

 می رقصید و میپرید و لبخند می زنید دستانتان را باالی سرتان نگه دارید. شادی و انرژی داخل آهنگ را حس کنید.که 

 !"آره"یک بار دیگر بگویید  "آره"دوباره بگویید  "آره"دست نگه دارید و فریاد بزنید  .1

مت عقب نگه دارید. چشمانتان را باال نگه دارید. حاال درس انگلیسی را پخش کنید. همانطور که گوش می دهید شانه هایتان را به س .3

 عمیق نفس بکشید. ،به لبخند زدن ادامه دهید. در واقع، بایستید و حرکت کنید. همانطور که به درس گوش می دهید راه بروید

. سر و اد بزنیدوقتی که به داستان های کوتاه من گوش می دهید، به هر سوال بلند پاسخ دهید، خجالت نکشید، پاسختان را فری .7

 چشمانتان را باال نگه دارید. به بزرگ لبخند زدن در هنگام بلند پاسخ دادن ادامه دهید.

هر گاه که احساس خستگی و بی حوصلگی کردید، درس را متوقف کنید. دوباره آهنگ مورد عالقه خود را پخش کنید و تمامی قدم  .0

ساتتان وارد سازید سپس دوباره درس را پخش کنید. با مدیریت کردن ها را تکرار کنید. انرژی بیشتری به بدن خود و احسا

. و به خودتان برابر سریع تر یاد خواهید گرفت 6تا  5احساساتتان با این روش بیشتر درس می خوانید و بیشتر به یاد خواهید داشت و 

 بودن کنید. یاد خواهید داد که هر گاه انگلیسی حرف بزنید احساس قوی بودن و با اعتماد بنفس
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 هدف هایی بزرگ داشته باشید تا انگیزه بیشتری برای موفقیت بدست آوریدفصل ششم: 

 

د. واقعاً چرا شما انگلیسی یاد می گیرید؟ چرا می خواهید با قدرت انگلیسی صحبت کنید؟ خیلی عجیب است که، خیلی از افراد ایده مبهمی دارن

مللی است و احساس می کنند که باید یاد بگیرند. در مدارس به آنها گفته می شود که انگلیسی مهم است. آنها می دانند که انگلیسی زبان بین ال

ات بعضی افراد متمرکز بر نمرات در امتحانات هستند. آنها انگلیسی مطالعه می کنند تا نمره باالیی در تافل، توئیک، آیلتس یا سایر امتحان

 .بگیرند

 

نشأت می گیرند. به بیان دیگر آنها اهدافی خارجی هستند که توسط دیگران ترویج پیدا  ؟ عموماً آنها از سیستم مدارساین اهداف از کجا می آیند

. کرده است. به دانش آموزان گفته می شود که این اهداف مهم هستند و بدین ترتیب سال های زیادی را به تمرکز بر نمرات امتحان می پردازند

 .خارجی ) اهداف ساخته شده توسط افراد بیرونی ( احساسی همچون کار دارند. این اهداف حسی همانند تعهد دارندمشکل اینجاست که اهداف 
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روح هستند و این یک مشکل است. چرا که اهداف، سیستم مرکزی مغز ما هستند. اهداف به مغز ما می گویند که چه  این اهداف ضعیف و بی

دهد. و چرا ما آن را می خواهیم. یک هدف قدرتمند به ما برای بهتر و بهتر شدن، انرژی و انگیزه میمی خواهیم، چه موقع آن را می خواهیم 

 .یک هدف بزرگ می تواند به کل، زندگی شما را تغییر دهد. اهداف ضعیف، بر عکس اهداف قوی نتایج ضعیف تولید می کنند

که اهدافی قدرتمند ایجاد کنید. اما چه چیزی یک هدف  شما این است Effortless Englishسوخت  ساختپس قدم بعدی برای 

قدرتمند می سازد؟ یک هدف قوی هدفی است که یک فکر دائمی مثبت در ذهن شما ایجاد کند. یک هدف قوی احساسی است. یک هدف 

 .قوی فقط به شما انگیزه نمی دهد، بلکه شما را به سمت انجام دادن و موفقیت راهی می کند

 

شبیه به یک اعتیاد مثبت است. آن هدف شما را متمرکز بر چیزی می کند که در زندگیتان اهمیت دارد. شما نمی توانید آن را یک هدف قوی 

می فراموش کنید. در واقع، با یک هدف قدرتمند، شما سخت می توانید از فکر آن بیرون بیایید. این هدف شما را در زمان های دشوار راهنمایی 

 .یزه می دهدکند و به شما انگ

امتحانات بسیار ضعیف  داشتن در نمره خوب برای قوی شدن، یک هدف باید به شکل مثبت، به شدت احساسی باشد. این دلیلی است که هدف

 هستند. چه کسی با امتحانات هیجان زده می شود؟ در واقع، برای بیشتر مردم، امتحانات تجربه های منفی هستند که تولید کننده ی احساساتی

 .از نگرانی، ترس، استرس می باشد که این خیلی انرژی زا و الهام دهنده نیست. تعجبی ندارد که خیلی از مردم احساس بدی از انگلیسی دارند

شما چگونه یک هدف قدرتمند پیدا می کنید و می سازید؟ با پرسیدن سواالت قدرتی از خود شروع کنید. این ها سواالتی هستند که به شما در 

کردن دلیلی عمیق برای صحبت کردن انگلیسی کمک می کنند. هر چه عمیق تر می روید، شما اهداف الهام بخش بیشتری پیدا خواهید  پیدا

 این است که بپرسیم چرا؟ ،کرد و بهترین سوال قدرتی برای همه چیز، خیلی ساده
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. بطور مثال، شما ممکن است از خود بپرسید، چرا من یک راه آسان برای پیدا کردن هدف عمیق در انگلیسی است "چرا؟"پرسیدن مکرر 

انگلیسی یاد می گیرم؟ شاید جواب شما این باشد که نمره ای باال در آزمون تافل دریافت کنم. این یک هدف ضعیف بیرونی است. پس از خود 

ر داشته باشم. دوباره از خود بپرسید چرا می خواهم دوباره بپرسید من چرا به نمره باال تافل نیاز دارم؟ شاید جواب شما این باشد که شغلی بهت

را پیدا کنید. شاید جواب دهید که برای خانواده ام پول بیشتری  خود شغلی بهتر داشته باشم؟ حاال شما عمیق تر وارد می شوید که هدف واقعی

ن است جوابش این باشد که زیرا من عاشقشان هستم به دست بیاورم، و بعد بپرسید چرا میخواهم پول بیشتری برای خانواده بدست بیاورم؟ ممک

 .و می خواهم یک زندگی وافر و فوق العاده برایشان فراهم کنم. شما هدف درونی بزرگ خود را یافتید

هدف بزرگ شما گرفتن نمره باالی تافل نیست، هدف اصلی شما درست کردن یک زندگی فوق العاده برای خانواده است. انگلیسی یک ابزار  

برای کمک کردن به شما در آن هدف است. این هدف قوی تر و احساسی تر نیست؟ آیا این هدف شما را بیشتر هیجان زده نمی کند؟ آیا این 

 هدف سوختی بیشتر برای موتور شما نمی سازد؟ 

و شما می دانید که د. یی داشته باشیی ای پر از ماجراجوبله، همه متفاوت هستند. شاید هدف بزرگ شما این است که در دنیا سفر کنید و زندگ

انگلیسی یک زبان جهانی است. شاید شما آرزو دارید که یک تاجر بین المللی موفق و پولدار شوید و انگلیسی به شما کمک می کند که به آن 

می خواهید که دوستانی در سطح  هدف برسید. شاید شما آرزو دارید که در خارج از کشور در یکی از دانشگاه های آمریکایی تحصیل کنید. شاید

 .جهان از کشور های مختلف پیدا کنید. شاید شما بیشتر از یک هدف بزرگ برای انگلیسی دارید

ه نکته اینجاست که انگلیسی یک ابزار برای ارتباط داشتن است. فقط دانستن کلمات گسترده و گرامر بی فایده است. شما باید از زبان استفاد

را آزاد سازید. پس کلید برای پیدا کردن هدف بزرگتان آن است که بفهمید چگونه می خواهید از انگلیسی در دنیای واقعی کنید تا قدرت آن 

 .استفاده کنید

ید با انگلیسی، شما باید بر روی دالیل واقعی در جهان برای انگلیسی صحبت کردن تمرکز کنید. اهداف باید شما را به هیجان بیاورند. شما با

در گذشته اهداف ع می نویسم، به شخصه که به اهدافتان فکر می کنید احساس اشتیاق و انرژی کنید. حتی با اینکه من درباره این موضووقتی 

 :. بطور مثال، به تازگی من چندین سمینار و ارائه در تایلند داشتم. اهداف اولیه من این ها بوده اندضعیفی داشته ام

  به مردم درباره سیستمEffortless English .آموزش دهم 

 .با افراد بیشتر ارتباط برقرار کنم 

ن عمیق با اینکه این اهداف مثبت بوده اند ولی قدرتی در آنان وجود نداشت. آنها من را هیجان زده نکردند. آنها شور و شوق ایجاد نکردند. پس م

آموزش دهم؟ چرا می خواهم با افراد  Effortless Englishتر فکر کردم. از خودم پرسیدم، چرا می خواهم به مردم درباره سیستم 

 بیشتری ارتباط برقرار کنم؟ در چه چیزی می خواهم مشارکت داشته باشم؟ چه چیزی می خواهم کسب کنم؟

 بالفاصله اهداف بهتری به ذهنم رسید که شامل:

 !می خواهم مردم را هیجان زده کنم و زندگیشان را تغییر دهم 

 ق و عشق یادگیری در مردم را بیدار کنم.می خواهم شور و شو 

 خواهم قدرت تصورشان را بیدار کنممی! 
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 !می خواهم زخم انگلیسیشان را درمان کنم 

 .می خواهم به کل شیوه یادگیری انگلیسی در بین مردم را تغییر دهم 

 ابزار انگلیسی کمک کنم. استفاده از می خواهم به مردم در رسیدن به آرزوهایشان با 

 هم یک خانواده جهانی از دانش آموزان پر اشتیاق بسازم.می خوا 

 .می خواهم به مردم تجربیات احساسی مثبت و قدرتمند بدهم 

 .می خواهم به آنها شادی، خنده، لذت و اعتماد بنفس قوی بدهم 

 .می خواهم مردم را از حس شک و شبهه، از امنیت نداشتن، از بی حوصلگی، از دو دلی آزاد کنم 

  به آنها کمک کنم تا به رویاهایشان برسند.می خواهم 

داختم! اینها اهداف هیجان انگیزی بودند! این اهداف به من انرژی و قدرت هدیه دادند. آنها کاری کردند که من از رخت خوابم پریدم و به کار پر

که یاد بگیرم و بهتر و بهتر رشد کنم. آنها باعث  آنها باعث شدند که به عنوان معلم کارم را عالی انجام دهم. آنها برای من الهام بخش بودند

 یک ارائه فوقالعاده داشته باشم. به جای یک سخنرانی حوصله سر بر، شدند که

انگیزی می توانید تصور کنید که انگلیسی  هیجان د انگلیسی یاد بگیرید؟ چه بازده چرا می خواهی داشتن اهداف بزرگ و معناگراست. هاین قدرت

یادگیری انگلیسی است؟ گسترده تر فکر کنید. گسترده تر رویا پردازی کنید. به خود لطفی  ورد؟ چه چیزی برای شما الهام بخشابرای شما بی

 اهدافی بزرگ، بی پروا و قدرتمند برای یادگیری انگلیسی انتخاب کنید. حس شور و شوق خود را روشن سازید.کنید: 

 

  



43 

 

 کنیدزبان انگلیسی برنامه نویسی  هوش خود را برای موفقیت درفصل هفتم: 
ه زمانی که مشغول تدریس در تایلند بودم دانش آموزی به نام پلوی داشتم. روز اول مدرسه او در ردیف عقب نشسته بود. شانه هایش را خم کرد

 .کت بودکه جلوی او بودند پنهان شود. پلوی از اول تا آخر کالس سا یو سعی در این داشت که پشت سایر دانش آموزان

که یک دقیقه صبر کند. می توانستم متوجه شوم که مشکلی وجود دارد و می خواستم که ببینم چگونه می توانم به او  خواستمبعد از کالس از او 

نا  کمک کنم. به او گفتم: متوجه این شده ام که تو در کالس پنهان می شوی، مشکلی وجود دارد؟ او گفت: من در انگلیسی خوب نیستم. پلوی

 امیدی دراز مدت خود را در انگلیسی شرح داد که شامل نمرات بد، امتحانات ضعیف و خجالت بود. به این دالیل، او اطمینان داشت که عیب از

 .اوست و او در انگلیسی بد است

دیگر در کالس نیز احتماال . متوجه شدم که دانش آموزان کردن پرداختم فکربه بعد از صحبت کردن با پلوی، درباره مشکل او و اعتقادش 

 احساسی مشابه دارند. قبل از اینکه به آنان انگلیسی تدریس کنم می دانستم که باید راهی پیدا کنم که کمکی برای دوباره نویسی عقایدشان

 .پیدا کردم "نبرنامه نویسی فیلمی در ذه"باشد. آن هفته شروع به تحقیق بیشتر درباره تکنیک های روانشناسی کردم و روشی به نام 

 

م. هفته بعد من این تکنیک در کالس آموزش دادم و به استفاده آن در طول ترم ادامه دادم. در کم تر از چند هفته، متوجه تغییر چشم گیری شد

کالس کرد، هم پلوی با اعتماد به نفس تر و خودمانی تر شده بود. ابتدا او به جای ردیف عقب در ردیف جلو نشست، سپس شروع به مشارکت در 

و اهمیت اینکه خودتان را برای موفقیت  کالسی های او نیز با گذر هفته ها با اعتماد بنفس تر می شدند. این تجربه به من قدرت روانشناسی

 .برنامه نویسی کنید را نشان داد

د که دقیقاً چگونه اعتقادات، اهداف و قله این فصل آخرین قدم برای دوباره نویسی اعتقادات خود در موفقیت انگلیسی است. شما یاد میگیری

 .دهید پیشرفت Effortless Englishاحساسات خود را برنامه نویسی کنید، نیاز دارید که ماشین مسابقه ای خود را برای موتور 
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نترل بر روی ذهن و مشکل دانش آموزان کمبود هوش یا کمبود قدرت اراده نیست. شما در انگلیسی بد نیستید. چیزی که مردم کم دارند ک

ه احساسات است. در حقیقت شما تمامی استعداد، هوش، قدرت برای تسلط به انگلیسی در باالترین سطح ممکن را دارید. خیلی ساده نیاز دارید ک

ز انگلیسی آموزان، قدرت خود را کنترل کرده و برای تغییر احساسات، اعتقادات و اعمالی که مد نظر دارید استفاده کنید. درست همانند خیلی ا

 .رنج برده اید احتماال شما هم از زخم انگلیسی

و برای این کار نیاز دارید که یاد بگیرید چگونه  می کنیداحتماال اعتقادات محدود کننده دارید و زمان مکالمه احساس ناامیدی، نگرانی، استرس 

د که شما برای ساختن احساسات، اعتقادات و اهداف از آنان استفاده می کنید. فیلم های داخل ذهنتان را کنترل کنید. این فیلم ها برنامه هایی ان

حافظه و رویا های شما توسط تلفیقی از این  .شما این فیلم ها را با حس های پنجگانه خود می سازید: دیدن، شنیدن، المسه، چشایی و بویایی

استفاده از آنها تصاویر ذهنی خود را نوشته و یا هدایت می کنید. این تصاویر  که شما با انداین ها عناصری  .احساسات در ذهنتان ثبت می شوند

 .سپس احساسات، افکار و اعمال شما رو می سازند

بت وقتی می خواهید که نتایج گرفته شده از یادگیری انگلیسی را تغییر دهید باید خواستار تغییر دو چیز باشید: احساسی که زمان انگلیسی صح

و چقدر خوب آن را حرف می زنید. به بیان دیگر می خواهید در هنگام صحبت کردن احساس اعتماد بنفس داشته باشید و می کردن دارید 

ه خواهید که ماهرانه مکالمه کنید. این فصل درباره این می باشد که چگونه تصویر های ذهنی خود را تغییر دهید تا آنها شما را طوری برنام

 .مکالمه، احساس قدرت و مهارت داشته باشیدنویسی کنند که در زمان 

وقتی که به فیلمی که در ذهن خود ساخته اید فکر می کنید، تصور کنید که دو چیز وجود دارد که می توانید انتخابشان کنید: چه چیزی در 

گلیسی فکر کنید احساسی که دارید تصاویر شما نهفته و آن تصویر چگونه ساخته شده است. اگر شما به شکل مستمر به خاطرات خجالت آور ان

اشتباه تغییر خواهد کرد. چگونه آن خاطره شکل گرفته است نیز اهمیت دارد. بطور مثال، احتماالً شما زمانی را به خاطر میاورید که توسط معلمی 

، شما ذهن شما است. در درون ک تصویر درشما تصحیح شده است و آن خاطره برای شما موجب نگرانی درباره انگلیسی می شود. آن خاطره ی

رخ دادن اتفاق را می بینید، صدای معلم که غلط شما را تصحیح می کند را می شنوید و حس شرم و خجالت را احساس می کنید )دیدن، 

 )ترین و قوی ترین عناصر استفاده شده در تصاویر ذهنی هستند عمومیشنیدن، احساسات فیزیکی 

ر ذهن خود بزرگ تر کنید، احساسات بد، قوی تر می شوند. یعنی اگر شما صدای معلم را بلند تر کنید، احساسات اگر شما این تصاویر منفی را د

بد، بدتر خواهند شد و شما می توانید روی تاثیرات یا احساسات شرم خود بیشتر متمرکز شوید و آنان را در بدن خود سریع تر به حرکت در 

 .دن آنها می شودبیاورید، که دوباره باعث قوی تر ش

ا، کیفیت با تغییر اینکه این تصاویر ) فیلمها( چگونه در ذهنتان به نمایش در می آید می توانید قدرت آنان را تغییر دهید. به این کیفیت فیلم ه

یفیت زیرین دارند زیرین می گویند. آنها کیفیت های خاصی از هر حس استفاده شده از فیلم های درونی هستند. هر کدام از حس ها چندین ک

 .که می توانند کنترل و تغییر پیدا کنند

اندازه از لحاظ دیدگان به طور مثال شما می توانید رنگ یک فیلم را تغییر دهید یا به کل رنگ آن از بین ببرید و سیاه سفیدش کنید. می توانید 

د که فیلم بر روی پرده ای در ذهنتان در حال نمایش است، می عکس در ذهنتان را تغییر دهید بزرگ تر یا کوچکترش کنید. اگر شما تصور کنی

می توانید روشنایی فیلم را تغییر دهید. میتوانید سرعت فیلم درونیتان را تغییر . کنید شدور تریا  دهید، نزدیک تر توانید فاصله تا پرده را تغییر

ه. می توانید زاویه دوربین فیلمتان را تغییر دهید، دید هر صحنه را عوض دهید و سریع ترش کنید یا به حالت عادی در بیاورید یا به حالت آهست

 .کنید
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یتم آن را فیلم های درونی دارای صدا می باشند و آنان نیز می توانند کنترل و تغییر داده شوند. می توانید بلندی صدای فیلمتان را کنترل کنید. ر

 .االتر یا پایین تر بیاوریدکنترل می کنید. آوای صدا را تغییر دهید، صدا را ب

را  احساساتتانهمچنین میتوانید احساسات، حس های فیزیکی فیلمتان را کنترل کنید. شما درجه )سرما، گرما( ، شدت ) زیادی، کمی(، مکان 

 .ان شویدن در بدنتدنشاهمچنین شدت احساسات را کنترل می کنید و می توانید باعث لرزش سریع تر یا آرام ترش .کنترل می کنید

ه آنان در اصل شما هستید که کارگردان ذهنتان می باشید. سوال اینجاست؟ آیا شما این فیلم ها را کنترل و آگاهانه کارگردانی خواهید کرد؟ یا ب

دقیقاً افکار و اجازه می دهید که شما را کنترل کنند؟ یک کارگردان خوب تصاویر، زاویه دوربین، صدا ها و غیره در فیلم را کنترل می کند تا 

 .احساساتی که او می خواهد بینندگان تجربه کنند بسازد. به عنوان کارگردان ذهن خودتان شما نیز می توانید همین کار را انجام دهید

 

 باشید خود خاطرات کارگردان توانیدمی شما

که شما درباره تجربه ای که در گذشته داشته اید  اندیلم های درونی فمی توانید بطور مثال، خاطرات ثبت شده خود را تغییر دهید. خاطرات، به صورت ساده  

اره کارگردانی کنید تا ساخته اید. برای اکثر مردم، این فیلم ها بدون انتخاب آگاهانه ساخته شده اند. خبر خوب اینجاست که شما می توانید این فیلم ها را دوب

 .بر زندگیتان گذاشته اند تغییر دهید آنها را ضعیف تر یا قوی تر کرده و اثری که آنها

  .دهیم. به یک خاطره خیلی شاد فکر کنید. می تواند هر چیزی باشد، هر خاطره ای که موجب شود شما بخندیدبیایید حاال انجامش 

ذهنتان توجه کنید. چه چیزی  چشمانتان را بسته، لبخند بزنید و حاال به آن خاطره فکر کنید. همانطور که به یاد می آورید، به عکس یا فیلم در

چه حسی در این فیلم دارید؟ احساسات در  :می بینید؟ سپس به صدایی که می شنوید دقت کنید: آیا فیلم شما صدایی دارد؟ حس آن چطور
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ی و شادتان کجای بدنتان می باشند؟ آیا احساس لرزش در بدنتان وجود دارد؟ یا حس شدت؟ یا حس آرامش؟ فقط به اطالعات این فیلم درون

 .توجه کنید

 حاال کارگردان این خاطره شوید. اگر شما فقط یک عکس ثابت می بینید، آن را با اضافه کردن حرکات تبدیل به یک فیلم کنید. سپس تصویر را

اکثر افراد بزرگ کردن در ذهنتان بزرگ تر و به خودتان نزدیکتر کنید. همانطور که بزرگترش می کنید، به تغییر احساساتتان توجه کنید. برای 

 .دهد ) چه منفی چه مثبت!(. با یک خاطره شاد، قادرید که با بزرگ کردن فیلم آن، آن را شاد ترش کنید فیلم قدرت احساساتشان را افزایش می

را. وقتی که  ای دلپذیرتر کنید، مخصوصاً صداه درست است، شما می توانید صدا و احساساتش را نیز تغییر دهید. سعی کنید که صدا را کمی بلند

شما متوجه احساسات خوب شدید، محل و شکل حرکتشان را در بدنتان مشخص کنید. احساسات فیزیکی می باشند و معموال به شکل لرزش یا 

برای اکثر  انرژی در بدنتان تجربه می شوند. لرزشی که از شادی است را سریع تر کنید، و موجب شوید که در بدنتان بیشتر به حرکت در آیند.

 .مردم این موجب افزایش حس شادی می شود

ش تبریک می گویم، شما اولین فیلم درونی خود را کارگردانی کرده اید. شما یاد گرفتید که چگونه حس شادی را با کارگردانی بهتر شدن افزای

 .نید. بیایید امتحان کنیمدهید. شما می توانید از همین توانایی برای خاطرات، تفکرات و اعتقادات منفی استفاده ک

ا تجربه منفی ای را به یاد بیاورید. احتماال تجربه ی بدی از مدرسه است یا زمانی که تالش کرده اید انگلیسی حرف بزنید احساس نگرانی، ن

تان توجه کنید.  فیلم درونیکرده اید. همانطور که این تجربه بد را به یاد می آورید، دوباره به ویژگی های  احمق بودنامیدی، بی حوصلگی یا 

 .به این توجه کنید که این فیلم صدا دارد یا خیر و به احساسی که در فیلم دارید توجه کنید .خاطره را در ذهنتان ببینید

ر افراد با انجام ابتدا، پرده این فیلم را به خود نزدیکتر کنید، بزرگترش کنید. صدایش را زیاد تر کنید و لرزش احساس آن را سریع تر کنید. بیشت

این کار احساس بدتری خواهند داشت. این چیزی نیست که شما می خواهید. پس برعکس آن را انجام دهید. پرده فیلم را به عقب تر هل دهید، 

ل صدا می باشد. که این فیلم دارای دکمه ای برای کنتر تصور کنیدفیلم را کوچکتر کنید. سپس فیلم را تاریکتر و غیر قابل دیدن کنید. این را 

 دکمه را گرفته و به پایین بچرخانید، صدا را کم تر کنید. صدا را کامال قطع کنید. در آخر نفسی عمیق بکشید و احساسات خود را به آرامش

 .برسانید

هانه کارگردانی کردن با انجام این کارها، متوجه خواهید شد که احساسات منفی ضعیف تر شده یا به صورت کامل از بین می روند. شما با آگا

 یک خاطره ناراحت کننده را گرفته و بی قدرت کرده اید. بیشتر مردم فکر می کنند که خاطرات غیر قابل تغییر هستند، ولی شما این را ثابت

 .. دقیقاً همین ماجرا برای افکارتان نیز امکان پذیر استهستیدکرده اید که در حقیقت کنترل کننده خاطراتتان 

س ابی دارید. میتوانید آگاهانه کارگردان ذهنتان باشید یا اجازه دهید که مغزتان روانی شود. بیشتر مردم دومی را انتخاب می کنند و احساشما انتخ

رید، مغز خود را به اجرا وا دااین الزم نیست. شما می توانید کمبود قدرت دارند. آنها توسط افکار و خاطرات منفی و تجربیات بد کنترل شده اند. 

 .آن را کارگردانی کنید که افکار، احساسات و اعمالی که شما می خواهید را بسازند

شما می توانید منفی ها را بی قدرت کرده و قدرت خاطرات، افکار، اعتقادات و اهداف مثبت را افزایش دهید. می توانید به جای کنترل شدن 

ها برای خاطرات کاربرد دارد، بلکه برای اهدافی که می خواهید در آینده به دست بیاورید توسط مغزتان، مغز خود را کنترل کنید. این روند نه تن

 .نیدنیز کاربرد دارد. به هدفی بزرگ برای انگلیسی فکر کنید، به یکی از آن اهداف بزرگ و الهام بخش که زندگیتان را تغییر خواهد داد فکر ک
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 با قدرت. خودتان را در حال هستیدحاال آگاهانه فیلمی برای آن هدف بسازید. شما کارگردان چشمان خود را ببندید و به هدفتان فکر کنید. 

 انگلیسی صحبت کردن با دیگران تصور کنید. موقعیتی را انتخاب کنید که برای شما الهام بخش است. همانطور که به این فیلم نگاه می کنید،

آنها را در حال لبخند زدن، متوجه شدن و لذت بردن از مکالمه انگلیسی شما ببینید.  به صورت افرادی که به شما گوش می دهند دقت کنید.

 .پرده فیلم خود را گرفته و به خود نزدیک کنید تا فیلم بزرگتر شود. سپس رنگ ها را زیبا تر کنید. تصویر را کمی روشن تر کنید

وای، "ونش توجه کنید. به حرف یکی از شنونده هایتان که می گوید: همانطور که به دیدن این فیلم عالی ادامه می دهید، به موسیقی در

گوش کنید. صدا را زیاد کنید تا بتوانید خیلی بلند و واضح آن  "انگلیسی تو فوق العاده است! چگونه یاد گرفته اید که اینقدر خوب صحبت کنید؟

احساس افتخار و شادی خواهید کرد. آن از بدنتان در جایی ید. را بشنوید! به احساسی که به شما بابت این تعریف دست می دهد توجه کن

 !کجاست؟ هر جا که باشد، لرزش شادی آن را سریع تر و قوی تر کنید و سپس به جاهای دیگر بدنتان منتقلش کنید. احساس عالی ای است

تماد بنفس و توانایید. شما خوشحالید. عالی هستید، شما همین حاال فیلم قدرتی انگلیسی خود را ساختید، و شما ستاره آن فیلم هستید. با اع

 !انگلیسی را بدون تالش مکالمه می کنید! حس عالی ای است

ر روی با این قدرت کارگردانی، شما شروع به برنامه نویسی مغزتان برای باور ها، احساسات و نتایج دقیقی که می خواهید می کنید. شما هر روز ب

شوید و هر گاه که فیلم را می سازید قوی تر می شود. هر گاه که فیلمی منفی در ذهنتان ایجاد شد، از توانایی  این فیلم قدرتی متمرکز می

 .دکارگردانی خود استفاده کرده تا آن را کوچک تر و ضعیف کنید. روز به روز با تسلط آگاهانه بر ذهنتان، زندگیتان را کامال تغییر می دهی
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خود را  ینه دارد. آن فیلم های قدیمی طی سالیان سال ساخته شده اند، پس شما نیاز دارید که آگاهانه فیلم های قدرتبله این نیاز به تمرین روزا

 .دوباره نویسی می کنید ،هر روز بسازید. با انجام این کار شما قدم به قدم خود را برای موفقیت انگلیسی

. روش جا به جایی یک روش کالسیک از موفقیت استاده از روش جابه جایی یک روش قدرتمند و بخصوص برای دوباره سازی فیلم ها استف

روش جا به جایی روشی است که فوراً و خود به خود فیلم درونی منفی را به فیلم قدرتی تغییر می دهد تا شما احساس  .است NLP رواشناسی و

نگرانی دارید، می توانید به ذهنتان آموزش دهید که خود به خود  عالی بودن کنید. بطور مثال، اگر شما وقتی به انگلیسی صحبت می کنید حس

هر زمان که صحبت کردید حس نگرانیتان تبدیل به حس قدرت و اعتماد بنفس شود. شما باید روزانه با تکنیک جا به جایی تمرین کنید، ولی 

د. هر گاه که نیاز به انگلیسی صحبت کردن داشتید، ناخودآگاه زمانی که ذهنتان عمیقاً برنامه نویسی شد دیگر نیازی به فکر کردن به آن نداری

 .احساس قدرت و اعتماد بنفس خواهید کرد

 اینها قدم هایی اند که برای تکنیک جا به جایی نیاز دارید: 

یلمی از احساس و عملی که می خواهید تغییر دهید را شناسایی کنید. شاید احساس نگرانی کردن در زمان مکالمه باشد. ابتدا ف .5

 موقعیت منفی بسازید. ببینید، بشنوید و حس کنید که چه اتفاقی در فیلم منفی رخ می دهد.

می توانید به طور  بعد از آن فیلمی قدرتمند خواهید ساخت که هدف شما را نشان دهد، چیزی که میخواهید حس کنید یا انجام دهید. .5

 یلمی از خودتان که با قدرت و با حس عالی در حال صحبت کردن هستید.مثال، از فیلم قدرتی در مثال قبل استفاده کنید... ف

استفاده از تکنیک جا به جایی برای ارتباط دادن میان این دو فیلم و ساختن یک تغییر خود به خودی از فیلم منفی به فیلم قدرتی  .6

 .اساساً شما در حال آنکراژ کردن فیلم قدرتتان بر موقعیت قدیمی منفی هستید کنید.

 اینگونه به صورت ویژه می توانید تکنیک جا به جایی را انجام دهید:

چشمان خود را ببندید و با درست کردن تصویری بزرگ از موقعیت منفی ای که می خواهید تغییر دهید شروع کنید. واضح آن را ببینید. سپس 

یلم قدرتی شما می باشد. پس شما فیلم منفی را بر روی پرده تصور کنید که مربعی کوچک سیاه در گوشه تصویر وجود دارد. آن مربع کوچک ف

 .جلوی خود دارید و در گوشه پرده مربعی کوچک که شامل فیلم قدرتی است وجود دارد

سپس بگویید بووووووم! و تصور کنید که آن مربع کوچک منفجر شده و تبدیل به پرده بزرگ فیلم شده است. وقتی که منفجر شد، کامالً فیلم 

بزرگ، روشن و رنگارنگ است. صدا و احساسی  .فی را نابود کرده و جایگزین آن شده است. حاال شما فیلم قدرتی خود را جلوی خود می بینیدمن

 .عالی دارد. به فیلم توجه کنید و اجازه دهید آن احساسات مثبت قوی تر شوند

قله احساسات را به یاد آورید و از حالت بدن قوی ای هم استفاده  .باشید مطمئن شوید که کلمه بووووم را قوی و بلند و سرشار از هیجان گفته

 .میان کلمه، حالت بدن و فیلم قدرتی هستید ،کنید تا احساسات مثبت را افزایش دهید. شما در حال ساختن یک ارتباط، یک آنکراژ

ید و تمامی مراحل جا به جایی را تکرار کنید. هر بار باعث سپس چشمان خود را برای تنظیم مجدد لحظه ای باز کنید. بعد چشمان خود را ببند

لم قدرتی شوید که انفجار سریع تر رخ دهد. فیلم قدرتی منفجر شده و تصویر سابق را نابود می سازد. بلند بوووم را فریاد بزنید و قله احساسات فی

نظیم مجدد، چشمان بسته و دوباره تکرار کنید. به تکرار کردن این سازید. سپس چشمان خود را برای لحظه ای باز کنید، تبخود را حتی قوی تر 

روز یا بیشتر طول بکشد  65مراحل دوباره و دوباره ادامه دهید. هر روز، این کار را ده بار یا بیشتر تمرین کنید. این کار را روزانه انجام دهید. شاید 

تیجه ای خارق العاده خواهید شد. وقتی که در موقعیت مکالمه انگلیسی قرار می وقتی که ساخته شد، متوجه ن .که عکس العملی خودکار بسازید
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اعتماد  و بیشتر آرامش با تر، قوی حسی. گیرید، ممکن است لحظه ای کوتاه حس نگرانی کنید، سپس ناگهان، احساس بهتری خواهید داشت

 .نتیجه تکنیک جا به جایی است بنفسی بیشتر. این به صورت خود به خود و بدون تالش رخ خواهد داد. این

ین چند این را عادتی روزانه کنید. شما میتوانید از تکنیک جا به جایی هر روز صبح که بیدار می شوید استفاده کنید، زمان زیادی نمی برد. در ا

. شما فیلم های منفی قدیمی را تکنیک را انجام می دهید شما در حال برنامه نویسی ضمیر ناخودآگاه خود برای موفقیت هستید که دقیقه ای

تغییر می دهید. باور ها و احساسات قدرتمند بیشتری در انگلیسی توسعه می دهید. کنترل را به دست می گیرید و کارگردان مغز خودتان می 

 .شوید

بسازید و به انگلیسی آن را ربط  می دانید که چگونه قله احساسات .شما حاال همه ابزار الزم برای توسعه یک روان موفق و قدرتمند را دارید

می دانید که چگونه از حرکات بدن برای ساختن احساسات و باال  .شما اهمیت باور ها را می دانید و راه تغییر آن با الگو برداری را بلدید .دهید

برای یادگیری  لیل های عمیق خود رابردن حافظه استفاده کنید. شما با قدرت انگیزه بخشی اهداف بزرگ آشنا هستید و می دانید که چگونه د

 .و می دانید که چگونه با استفاده از فیلم های درونی بصورت آگاهانه ذهن خود را برای موفقیت کارگردانی کنید انگلیسی پیدا کنید

روشی عالی. حاال می دانید که  و قدرت روانشناسی فوق العادهدر جاده تسلط بر انگلیسی، به دو چیز نیاز دارید: سوختی قوی و خودرویی قدرتمند: 

 .چگونه سوخت اعالء مورد نیاز خود را بسازید

انگلیسی صحبت  با قدرتیادگیری انگلیسی ویژه که شما برای  های وش. رگیرید که با آن سوخت چه کار کنید در بخش بعدی، شما یاد می

 .آشنا شوید Effortless Englishکردن به آن نیاز دارید. وقت آن رسیده که با موتور 
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 (Effortless English، ) موتور گیرندکودکان زبان انگلیسی را بهتر یاد می فصل هشتم: 

حاال می دانید که چگونه  .روانشناسی قدرت را یاد گرفته اید. سوخت آن یا همان Effortless Englishشما حاال اولین قسمت از سیستم 

بخشیدن به سفر خود در جاده تسلط انگلیسی بسازید. حاال زمان آن رسیده که بر روی موتوری سوختی احساسی، و با کیفیت باال، برای قدرت 

 روش .که از آن سوخت استفاده می کند تمرکز کنیم. این چیزی است که من دوست دارم آن را خودرو فراری زبان آموزی خطاب کنم

Effortless English 

سیستمی است که اینجانب طی سالیان دراز از تحقیقات و تدریس، آن را  Effortless Englishهمانطور که قبالً به آن اشاره کرده ام، 

برآورده  توسعه داده ام. از طریق آزمون و خطا، قادر بوده ام تا این روش را پیشرفت داده و هماهنگ کنم تا نیاز های دانش آموزان سراسر دنیا را

به این روش اضافه کنید من تضمین می کنم که شما با سرعت به مقصد تسلط انگلیسی  کند. تا زمانی که شما روحیه و سوخت احساسی را

 .خواهید رسید

را به هفت گام تقسیم کرده ام. من این گام ها را به عنوان هفت قانون  Effortless Englishبرای روشن کردن این موضوع من روش 

و به شکل خالصه توضیح میدهم که چگونه کار می کنند. همچنین به توصیف منسوب ساختم. در این فصل، این قوانین را معرفی می کنم 

 .اینکه این بخش ها چگونه سازماندهی می شوند می پردازم تا شما هر زمان که قصد مطالعه انگلیسی داشتید بیشترین سود ممکن را ببرید

یادگیری انگلیسی تغییر خواهد داد. پروفسور ادوارد دمینگ آگاهی ی دریافتی شما را از هر کدام از این هفت قانون بینش عمیقی است که نتیجه

عمیق را یک ایده جدید وصف می کند، یک استراتژی که به شدت کیفیت نتایج را تحت الشعاع قرار می دهد. آگاهی عمیق معموال یک تغییر 

 .ساده است که یک پیشرفت چشمگیری به ارمغان میاورد

شود. استفاده از این موارد به ر ساده است. اما استفاده از هرکدام از آنها، باعث پیشرفت چشمگیر شما در مکالمه میقانون بسیا 7هر کدام از این 

ی تسلط را باال می برد. باید به شما اخطار دهم که این روش کامال با روش برنامه درسی عالوه داشتن روحیه ای قوی سرعت سفر شما در جاده

هیچ ربطی به روش های سنتی ندارد. بلکه  Effortless Englishه اید متفاوت است، به یاد داشته باشید که که در گذشته داشت مخفی

 .طراحی شده تا دستورات طبیعی یادگیری زبان در کودکان را دنبال کند
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 می دانند. ه یادگیری راکودکان بهترین را 

ساده با کودکان خود صحبت می کنند. آنها زمان صحبت کردن از حرکات استفاده می  والدین چه کار می کنند؟ آنها با استفاده از واژگان بسیار

وجه می شود کنند. مثالً آنها به مادر اشاره کرده و می گویند مامان، مامان. دوباره و دوباره هر روز این کار را انجام می دهند. سر انجام بچه مت

 .که کلمه مادر برای مادرش است

به صحبت می کند. احتماالً یک روز باالخره از کلمه مادر استفاده می کنند. چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا والدین تلفظ بچه  سرانجام کودک شروع

شوند چون  به جای آن همگی به شدت خوشحال می !!!را اصالح می کنند؟ آیا آنها سعی می کنند به کودک گرامر یاد دهند؟ معلوم است که نه

که معموالً با تلفظ بد می باشد(. همگی لبخند می زنند و می خندند. انگلیسی صحبت کردن برای )ت گفته است که بچه یک کلمه را درس

 .و مفرح استآور کودک یک عمل شادی 

در طول سال های آتی، کودک به تمرکز بر گوش دادن ادامه می دهد. مکالمات او به مرور بهتر می شود. کودک از کلمات بیشتری استفاده 

تلفظ کودک پیشرفت خواهد کرد و بعد  .گرامر او پیشرفت خواهد کرد، حتی با اینکه هیچ گاه قواعد گرامری مطالعه نکرده است د کرد.خواه

 .سالها همچنان توانایی شنیداری او نسبت به صحبت کردنش بهتر خواهد بود. کودک بیشتر متوجه کلمات خواهد شد تا با کلمات چیزی بگوید
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یادگیری انگلیسی است. همانطور که میبینید روشی متفاوت نسبت به چیزی که در مدارس یاد گرفته اید است. در مدارس از این روش طبیعی 

نبوده ابتدا شما متمرکز به خواندن کتاب های درسی بوده اید. احتماال شما را زور کرده اند که خیلی زود صحبت کنید، حتی با اینکه شما آماده 

 .واعد گرامری متمرکز بوده اید. وقتی که اشتباهی انجام می دهید، معلم شما را تصحیح می کنداید. شما بر روی ق

 

د بر عکس کودکان، شما سریع پیشرفت نکرده اید. شما گرامر خود را طبیعی و بدون تالش توسعه نداده اید. تلفظ شما هیچ گاه به نظر نمی رسی

ی آهسته می آمد. برای شما احتماالً انگلیسی یک تجربه لذت بخش نبوده است. انگلیسی آن بهتر شود و صحبت کردن شما به نظر همیشه خیل

 .تجربه بازیگوشی و طبیعی ای نبوده که شما عاشق آن هستید

واضح است که مشکلی در روش سنتی آموزش انگلیسی در مدارس وجود دارد. مشخص است که ما نیاز به روشی بهتر داریم، روشی که تقریباً 

 .اه طبیعی ای که انسان ها برای یادگیری زبان بر آن بنا شده اند را دنبال کندر

العاده در زمینه یادگیری زبان است. وقتی که شما روحیه ای قوی و روشی موثر داشته باشید حقیقت این است که مغز شما یک ماشین فوق

د طبیعی را پیش میگیرید، از روند یادگیری لذت می برید چون شما دیگر با انگلیسی را سریع یاد می گیرید. حتی بهتر! زمانی که شما یک رویکر

 Effortlessرا آموختید. حاال زمان آن رسیده که موتور، روش  Effortless Englishطبیعت و مغز خود نمی جنگید. شما روانشناسی 

English قانون راهی جدید برای بازی کردن با انگلیسی است.  را یاد بگیرید. هر کدام از هفت قانون قسمتی مهم از این روش است. هر

همانطور که در حال یادگیری و استفاده از هفت قانون هستید، اطمینان حاصل کنید که یک نگرش بازیگوشی در خود نگه دارید. انعطاف پذیر 

 .باشید. خوش بگذرانید. از این روند جدید یادگیری لذت ببرید
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سینرژیک کار می کنند. سینرژیک یعنی اینکه قوانین زمانی که با هم به کار گرفته شوند قوی تر هستند تا اینکه  هفت قانون با هم و به شکل

اد می تکی بکار گرفته شوند. هر قانون، قانون دیگر را قوی تر می کند. با هم آنها روشی قدرتمند برای روان شدن و توانا بودن در انگلیسی ایج

  .کنند

 ش استفاده کنیمچگونه از این بخ

هدف این بخش این است که به شما کمک کند تا یاد بگیرید چگونه انگلیسی را با اعتماد بنفس و روان صحبت کنید. حاال که روانشناسی در 

Effortless English را توضیح داده ام، هدفم این است که مطالب داخل این صفحات را تا جایی که امکان دارد مفید و کاربردی سازم .

به صورت جزئی تر خواهم پرداخت. همینطور من نکات انگیزشی، مثال  Effortless Englishدر فصول آتی، من به توضیح هفت قانون 

 .های درسی و نمونه تمرین هایی به شما خواهم داد تا در جاده تسلط شما را یاری کنند

سیستمی کامل در زمینه با همدیگر را کسب خواهید کرد. ، آنها  Effortless Englishهر قانون را که یاد می گیرید، قسمتی از روش 

ی خود را یادگیری می سازند. در پایان این بخش به شما آموزش خواهم داد که چگونه این قوانین را در کنار هم قرار دهید تا برنامه روزانه یادگیر

 .لط انگلیسی برسیدبسازید. آموزش خواهید دید که هر روز چه کارهایی انجام دهید تا به تس

 از سفر لذت ببرید. 
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 لغات قانون اول: عبارات را یاد بگیرید نهفصل نهم: 

دیگر آن را انجام نمی  Effortless Englishاگر شما در کالس ها شرکت کرده اید، تجربه های بسیاری از حفظ لیست لغات داشته اید. با 

شما درست شنیده اید. سعی در حفظ کردن چندین لغات به صورت تصادفی  ...است دهید. چرا ؟ چون لیست لغات وقت تلف کردن است. درست

خواهید پرداخت و آن یادگیری  Effortless Englishیک راه موثر برای یادگیری نیست. به جای آن، شما به استفاده از اولین قانون 

  .عبارات است نه لغات

ت که به هم مربوط هستند، و بر روی یک ایده متمرکز اند. تکه های طبیعی زبان نیز منظور من از عبارت چیست؟ عبارت گروهی از کلمات اس

است. در هر زبان، کلمه های خاصی به صورت طبیعی با هم به شکل خاصی می آیند. بطور مثال، ما در  "عبارت"روشی دیگر برای توصیف 

یکی  .چرا؟ دلیل منطقی ای برای آن وجود ندارد "I am at an island" نمی گوییم " I am on an island" انگلیسی می گوییم

 .خیلی ساده، عبارتی قابل قبول و متداول است و دیگری نیست

را می نویسید و معنی آن  hate کلمه جدیدی است که میخواهید یاد بگیرید. به روش سنتی، شما کلمه hate مثالی دیگر، بیایید فرض کنیم

خواهید دید که معنی آن حسی قوی و منفی نسبت به چیزی است یا تنفر داشتن یا نفرت داشتن. سپس شروع  را از فرهنگ لغات پیدا می کنید.

 .hate, hate, hate, hate, hate -به حفظ کردن آن می کنید

خیلی از کلمات این روش سنتی است. تقریباً روش کتاب های درسی است نه؟ در مدارس شما احتماال از این استراتژی برای به بخاطر سپردن 

ی آنان را برای امتحان به خاطر بسپارید. برای افعال نیز سعی استفاده می کنید. شما آن لیست بلند باالی لغات را دارید و سعی می کنید که همه

 .می کنید که صرف افعال را حفظ کنید

ی انگلیسی هستید، خود را دلیل شما اغلب وقتی در حال مکالمه به همین .حتی بدتر، شما احتماال این کلمات را با ترجمه زبان خود یاد گرفته اید

ای در ذهن خود فکر می کنید، سپس سعی می کنید که ترجمه آن را به انگلیسی به یاد آورید. در حال ترجمه کردن می بینید. اول شما به کلمه

 .شنیداری شما را آهسته می کنندفهم این گام های اضافه قدرت مکالمه و 
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من اعتماد کنید. اگر عبارات را یاد بگیرید ) گروهی از کلمات( خیلی بهتر و آسانتر است. به کسی که انگلیسی واقعی صحبت می کند گوش به 

می دهید، و وقتی که کلمه جدید را می شنوید آن را یاد داشت می کنید. یا وقتی که داستانی می خوانید و کلمه جدیدی می بینید آن را می 

 .فقط این بار شما یک کلمه را نمی خواهید که یاداشت کنید. شما کل عبارت یا جمله که کلمه در آن وجود دارد را یاداشت می کنیدنویسید. 

 John hates vegetablesشما می نویسید  hate به بیان دیگر زبان را به شکل تکه تکه شده یاد میگیرید. پس به جای نوشتن کلمه

 .را یاداشت می کنید شما کل عبارت و مفهوم آن

 

  

. عبارات کمی چالش برانگیز می باشند چرا که آنها استپیدا کردن لغات در دیکشنری های انگلیسی که خیلی از دانش آموزان دارند بسیار ساده 

دیکشنری اصطالحاتی همیشه نمی توانند به معنی واقعی خود ترجمه شوند. این دلیلی است که من به دانش آموزانم پیشنهاد می کنم که یک 

را جستجو  "انگلیسی اصالحاتدیکشنری حاوی "انگلیسی تهیه کنند. اصطالحات به عباراتی رایج در یک زبان گفته می شود. اگر شما جمله 

 کنید مجموعه ای از این کتاب ها را می توانید پیدا و انتخاب کنید.

آنها به شما  .؟ خب، اول اینکه عبارات به شما اطالعات بیشتری می دهندود داردوجچرا ما این کار را انجام می دهیم؟ چه قدرتی در عبارات 

 اطالعات بیشتری نسبت به زمانی که شما تک کلمه حفظ کنید می دهند. در نتیجه، عبارات راحت تر به یاد آورده می شوند، چون که آنها معنی

ده می سازند، مخصوصاً زمانی که آنها را از چیزی که گوش می دهید یا می خوانید عمیق تری دارند. آنها شما را برای نوعی تصویر یا داستان آما

متنفر است، کل داستان کوتاه را به یاد می آورید. شما به یاد می آورید جان چه کسی است.  سبزیجاتدریافت کنید. وقتی که می شنوید: جان از 
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متنفر بود. او دوست نداشت، درست است؟ پس  سبزیجات آورید که او از یاد می داشت و سپس به برای نهار سبزیجاتبه یاد می آورید که او 

شما تمامی این اطالعات را در اختیار دارید. این اطالعات اضافی کلمه را در زمینه های مختلف جای می دهد. به شما کمک می کند که هم 

یاید ولی در حقیقت این پیشرفتی عظیم برای حافظه می باشد. با یادگیری مفهوم عبارت را به یاد آورید و هم مفهوم کلمه. شاید به نظر درست ن

 .عبارات، شما واژگان بیشتری یاد می گیرید، سریع تر آن را یاد خواهید گرفت و به مدت بیشتری آن را به یاد خواهید داشت

را یاد نمی گیرید، بلکه گرامر را نیز آموزش می بینید.  همچنین مزیتی دیگر وجود دارد. وقتی که شما عبارات را یاد می گیرید، شما فقط کلمات

نیازی به فکر کردن به گرامر ندارید. شما نیازی به  .شما یاد می گیرید که چگونه از آن کلمه به صورت صحیح با کلمات دیگر استفاده کنید

ست. شما از کلمه در عبارات درست استفاده خواهید کرد چون دانستن قواعد یا نگرانی برای دستور زبان یا فعل زمان ندارید. این کامال خودکار ا

 .همانگونه آن را به یاد می آورید

، این یکی از راه هایی است که شما گرامر را ذاتاً و ناخودآگاه یاد می گیرید، بدون اینکه به قوانین  Effortless Englishدر سیستم 

نگلیسی گفتاری را آموزش می دهند. با یادگیری عبارات، شما به صورت خودکار هم گرامر و عبارات به شما گرامر طبیعی در ا .گرامری فکر کنید

 .هم واژگان را آموزش می بینید. یک تیر و دو نشان

 یادگیری به صورت طبیعی 

دگیری زبان خود استفاده این در واقع همان روشی است که بومی زبانان برای یادگیری گرامر استفاده کرده اند. این روشی است که شما برای یا

وقتی که در کودکی به سر می بردیم، ما عبارات را آموزش دیدیم. ما کلمات را گروهی یاد گرفته ایم. آن را بده به من. کنار خیابان راه  .کرده اید

مله باشد. چون شامل فعل و فاعل هستند. برو. او بر زمین افتاد. )توجه: منظور بنده از عبارتی که اینجا عنوان کرده ام، بعضی مواقع میتواند یک ج

مثل مثال قبل. در بعضی موارد یک عبارت میتواند تنها از چند کلمه تشکیل بشود )جمله کامل نباشد(. در این کتاب منظور بنده از کلمه 

 )هر نوع گروه کلمات در کنار هم است "عبارت"

کلمه به کلمه سرعتش کم است و به گرامر کمک نمی کند. ولی  .ط یک کلمه رانکته اینجاست که ما گروهی از کلمات را یاد میگیریم نه فق

 .وقتی که شما کل عبارت را یاد میگیرید، شما اطالعات اضافی دشت می کنید. شاید شما ندانید ولی در حال جمع آوری آن اطالعات هستید

 بوده است. ولی حاال شما شاهد یک hate ه کلمه مورد نظر مابه یاد آورید ک .John hates vegetables :بیاید به مثال قبلی بازگردیم

s  در پایان کلمه هستید- hates درست است؟ John hates.  شما با خواندن گرامر می دانید که فعل و فاعل را هماهنگ می کنید ولی

و در آینده هر   hatesدر پایان کلمه،  s ید، همانشما نیازی به فکر کردن به آن ندارید. شما گرامر را فقط از همان کلمه در عبارت یاد میگیر

را اضافه خواهید کرد چون  s به صورت خودکار he hates vegetables یا John hates vegetables گاه که شما می گویید

ارت به شکل صحیح یاد ندارید چون شما آن را در یک عب hate اینگونه آن را یاد گرفته اید. نیازی به صرف زمان برای یاد آوری صرف فعل

 .گرفته اید و حاال همه چیز خودکار است

درباره اینها ندارید. فقط با یادگیری عبارت شما به صورت خودکار صرف درست فعل را یاد  هوشیارانهدرست است، شما نیازی به فکر کردن 

برید. این دلیلی است که یادگیری عبارات منجر به مکالمه خواهید گرفت. شما گام های اضافه برای تجزیه و تحلیل قواعد گرامری را از بین می 

 .سریعتر و فهم سریعتر می شود
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 :د گرفت و تمرکز شما بر روی این شکل می باشدیرا یاد خواه hate در مقابل اگر این ها را از کتاب های درسی یاد بگیرید، اغلب ریشه کلمه

hate, hate, hate   .این همان جایی است که شما شروع به اشتباه کردن می کنید. چون بیشتر به این آن را میخوانید و حفظ می کنید

ی دیگر. بعداً شما سعی می کنید که تمامی صرف ها را به یاد بیاورید ولی چون شما این را با حالت کلمه را به خاطر سپرده اید بدون هیچ کلمه

را فراموش خواهید کرد چون  s شما He hate vegetables ییدکلمات دیگر به خاطر نسپرده اید بعضی وقت ها ممکن است بگو

در یک گفت و گوی واقعی زمانی برای فکر کردن  این را بدانید هیچوقت آن را در قالب یک جمله، یک عبارت به شکل صحیح یاد نگرفته اید و

 .به صرف فعل وجود ندارد

بزرگترین مشکالتی که میان دانش آموزان انگلیسی دیده ام این است که آنها با یادگیری عبارات به شما برای تلفظ نیز کمک می کند. یکی از 

 v,b,r . خیلی از دانش آموزان نگران تلفظ صدا های خاص به مانندهستندریتم و نوای عجیبی صحبت می کنند. ریتم و آوا، موسیقی انگلیسی 

 .هستند در صورتی که مشکل اصلی آنها غیر طبیعی بودن ریتم است l و

ست. بومی زبانان به شکل طبیعی بین عبارات توقفی دارند. آنها زبان را به صورت ز الگو های طبیعی ای از توقف هاریتم انگلیسی ساخته شده ا

واضح و شان طریق عبارات یاد گرفته اند، تلفظعبارات و به شکل بخش های کوتاه از انگلیسی صحبت می کنند. چون آنها انگلیسی را بیشتر از 

انگلیسی را، با حفظ کردن لغات به شکل تکی یاد می گیرند و زمانی که صحبت می  ،کامال قابل فهم است. در مقابل خیلی از دانش آموزان

در نتیجه در جاهای غیر عادی توقف دارند. آنها گروه هایی از کلمات غیر طبیعی می سازند.  .کنند، آنها به شکل کلمه به کلمه صحبت می کنند

زنده ریتمی غیر عادی و غیر طبیعی است که خیلی از بومی زبانان برای درک آن به زحمت میوفتند. این برای صحبت کننده و گوش این سا

 .دهنده مکالمه بسیار خسته کننده است

اینکه کلمه به کلمه این  بنابراین یکی از ساده ترین راه ها برای تقویت مکالمه این است که عبارات را یاد بگیریم و با عبارات صحبت کنیم تا

. کلمات خیلی رسیدکار ها را انجام دهیم. این تغییر ساده درک مکالمه انگلیسی شما را واضح تر و ساده تر می کند. شما طبیعی تر به نظر می 

را هم یاد د. شما گرامر ساده تر به بیرون دهانتان جاری می شوند. شما هم تلفظ را تقویت خواهید کرد و هم در انگلیسی روان تر خواهید ش

 خواهید گرفت.

 کجا عبارات را بیابیم

بگردد؟ چگونه بدانیم کدام عبارت مناسب یادگیری است؟ خبر خوب این است که شما  تاه کجا دانش آموز به دنبال عبارخب سوال اینجاست ک

ف است. در فصل بعدی، به شکل ویژه به شما خواهم گفت همه جا می توانید آنان را بیابید. هر منبع انگلیسی زبان، شامل هزاران عبارت مختل

رای که کجا عبارات انگلیسی مفید را پیدا کنید. ولی فعال تمرکز خود را بر روی یادگیری هر عبارتی که می خوانید و گوش می دهید بگذارید. ب

دیدید یا شنیدید، در دفترچه خود یاداشت کنید. وقتی که واژه دارید. هر گاه که کلمه جدید را  انجام این کار شما نیاز به یک دفترچه برای عبارات

 انگلیسی جدیدی در درس، در چیزی که می شنوید، در کتاب یا مطلبی پیدا می کنید عبارت آن را یاداشت کنید. نه فقط یک کلمه را، کل عبارت

، شما دفترچه یاداشتی پر از عبارات و جمالتی خواهید ساخت که می را بنویسید، و هر روز عبارت را دوباره و دوباره مرور کنید. با انجام این کار

 .توانید از آنان استفاده کنید نه فقط کلمات تکی. شما به خود آموزش خواهید داد که با عبارات به جای کلمه به کلمه صحبت کنید

 They're getting awayاین دیالوگ را بشنوید،  اگر شما فیلمی درباره سرقت از بانک می بینید، به طور مثال، شاید از شخصی در فیلم

به معنی دور بودن است. ولی گیج کننده است. پس شما این  away به معنی دریافت چیزی است، و اطمینان دارید که get می دانید که

می گردید متوجه  و وقتی که در یک دیکشنری اصطالحاتی دنبال مفهوم آن They are getting away :عبارت را یاداشت می کنید
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فرار کردن است. ممکن است شما به این موضوع نیز بر بخورید که مردم وقتی که به تعطیالت  get away می شوید که یکی از معنی های

را در لیست واژگان خود حفظ کرده  away و get نیز استفاده می کنند. با اینکه شما قبل کلمات  getting awayمی روند از عبارت 

ممکن است همچنان متوجه نشوید که شخص داخل فیلم چه می گوید. ولی چون شما عبارت را یاداشت کرده اید شما اصطالحی جدید را اید، 

 .می دانید که می توانید در بسیاری از موقعیت ها استفاده کنید

این عبارت بسیار  He was a bad dog مثالی دیگر. بیایید فرض کنیم که شخصی می خواهد حیوان خانگی سابق خود را توصیف کنید، 

م این ساده است ولی شما آن را در دفترچه یاداشت خود می نویسید. هر گاه که به مرور آن می پردازید، عبارت کامل را مطالعه می کنید. با انجا

م آن می تواند این باشد که سگ را یاد می گیرید. می دانید این واقعه در گذشته صادق بوده نه حاال!! که مفهو he was کار شما گرامر

همچنان وجود داشته است. شما همچنین چند راهنمای جانبی دیگر نیز درباره استفاده کلمات یاد خواهید گرفت. ما معموال از کلمه 

horrendous  (برای سگ ها استفاده نمی کنیم. با اینکه مفهوم آن کامالً صحیح است. در مکالمه انگلیسی به شکل عا )دی ما مهیب

به شکل تک کلمه  horrendous معموال از آن کلمه برای توصیف یک سگ استفاده نمی کنیم. این چیزی نیست که شما با مطالعه معنی

 .گرفت خواهید یاد بگیرید. شما این را با مطالعه در قالب عبارت یاد

را در روزنامه اقتصادی دیده اید پس بنویسید که از آنجا آمده  . اگر شما آنآمده استوقتی که شما عبارتی را می نویسید، بنویسید که از کجا 

. شما شروع به است چون این تحریک کننده حافظه شما است. به شما یادآوری خواهد کرد که کلمه چگونه و در چه شرایطی استفاده شده

ی استفاده نمی شوند. در این صورت شروع به حس یادگیری این خواهید کرد که چه زمانی عبارات و کلمات خاص استفاده می شوند و چه زمان

 .ندچگونه جمالت کنار هم قرار می گیرکردن آن می کنید که چه چیزی صحیح است و 

 توسعه دادن قدرت تلفظ شما

که می  تلفظ یک نگرانی بزرگ برای خیلی از زبان آموزان است. یادگیری عبارات به شما کمک خواهد کرد ولی تمرینی دیگر نیز وجود دارد

 .تتوانید انجام دهید تا پیشرفت بیشتری کنید. یکی از بزرگترین چالش ها در تلفظ استفاده از لهجه بومی زبانان و حس غیر عادی بودن آن اس

نند که به طور مثال، خیلی از زبان آموزان وقتی که سعی به استفاده از لهجه آمریکایی دارند احساس غیر طبیعی بودن می کنند. آنها حس می ک

این بسیار عادی است چون ذاتاً صحبت کردن با  .عادی نیستند، یا حس می کنند که خودشان نیستند. صدایشان بسیار برایشان عجیب است

 .زبان های دیگر شما را وادار به استفاده از صدا های مختلف می کند

این است که با فیلم ها  ید؟ یک استراتژی که من پیشنهاد می کنمسوال اینجاست که چگونه می توانید تلفظ طبیعی تری در انگلیسی داشته باش

. این نوعی از روش یادگیری از طریق فیلم است باشیددر این بازی شما سعی می کنید که بازیگر انگلیسی زبان، مورد عالقه خود   د.بازی کنی

صحبت می کنید، وانمود کنید که بازیگر مورد نظر هستید. به  که بنده در فصل های آتی درباره آنها ریز تر توضیح خواهم داد. وقتی که شما

 .جای نگرانی درباره انگلیسی خود، بر روی تقلید از شیوه صحبت کردن بازیگر مورد نظر تمرکز کنید

ی وقت ها در در حقیقت مهم است که این را به شکل بازی بدانیم و تلفظ، حرکات و حالت های صورت بازیگر را نیز شبیه سازی کنیم. بعض 

کالس هایم ادای بازیگر معروف جان وین را در می آوردم، جان وین نقش قهرمان فیلم های وسترن را بازی می کرد و به عنوان یک آمریکایی 

م. شاید اصیل شناخته می شد. من در کالس طوری راه می روم که انگار چکمه های گاوچرانان را پوشیده ام و حاضرم که به دنبال آدم بد ها برو

کنید و شما بازی کردن در نقش تام کروز، جولیا رابرتز یا هر بازیگر دیگری برایتان راحت تر باشد. ایده اصلی این است که تلفظ آنان را تقلید 
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ده خواهید خود را وادار سازید که به مانند آنان صحبت کنید. خوش بگذرانید و از اینکه این روش چقدر به تلفظ شما کمک خواهد کرد شگفت ز

 .شد

خیلی ساده است. ولی همین تغییر ساده در یادگیری واژگان، بر گرامر، تلفظ و حافظه شما در لغات  Effortless Englishقانون اول روش 

ترین  در فصل بعدی احتماالً تعجب بر انگیز ت.اسعمیق است که با قانون های دیگر همگام  علمجدید تاثیر گذار خواهد بود. قانون اول، یک 

را یاد خواهید گرفت. قانون دوم شما را از روش گرامری ترجمه ای که در مدارس تدریس می شد  Effortless Englishقانون سیستم 

 .آزاد خواهد کرد و خستگی و درد ناشی از یادگیری انگلیسی را حذف می کند
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 کنیدبت قانون دوم: خواندن گرامر باعث می شود که نتوانید روان صح :فصل دهم

در مدارس، بیشتر افراد اعتقاد  یادگیری انگلیسیدومین قانون از این روش برای بیشتر زبان آموزان تعجب بر انگیز ترین قانون است. بعد از سالها 

لیسی را بدون توانند یادگیری انگدارند که خواندن گرامر زبان انگلیسی، کلید انگلیسی صحبت کردن است. در واقع خیلی از زبان آموزان نمی

  .اندی برنامه درسی مخفی مدارس، اعتقادی قوی به این موضوع پیدا کردهخواندن قواعد گرامری تصور کنند. آنها، بر پایه

 

 Effortlessکند. دومین قانون از روش به همین دلیل است که قانون دوم تغییر چشمگیری در یادگیری زبان انگلیسی در شما ایجاد می

English  ،بگذارید آن را بیشتر بررسی کنیم: از  .است. می دانم که این ایده ممکن است برای شما بسیار غیر قابل قبول باشد نخواندن گرامر

دبیرستان، دانشگاه، کالس  راهنمایی، مدارس در –اید، به شما گفته شده که باید قواعد گرامری را یاد بگیرید زمانی که شما انگلیسی خوانده

 .همه جای دنیا موضوع اصلی گرامر است و گرامر است و گرامر های زبان،

حال سوال من این است: این استراتژی چه کمکی به شما کرده است؟ آیا موفقیت آمیز بوده؟ اگر شما در حال خواندن این کتاب هستید سالیان 

وانید انگلیسی را راحت، سریع، و خودکار صحبت کنید؟ آیا تمام تاید. آیا حاال میاید و بر روی قواعد گرامری متمرکز بودهسال انگلیسی خوانده

 این مطالعات گرامری نتیجه ای که می خواستید را به شما داده اند؟
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ی گرامر به مکالمه انگلیسی اگر جواب نه است، چیز عجیبی نیست. چون با وجود آنچه که در مدارس یاد گرفته اید، حقیقت آن است که مطالعه

ب زده است. مشکل مطالعه گرامر این است که شما به جای صحبت کردن انگلیسی بر روی تجزیه و تحلیل کردن آن متمرکز هستید. شما آسی

لی شما همانند فوتبالیستی هستید که به جای بازی کردن برای پیشرفت، فیزیک فوتبال را خوانده است. شما اطالعات زیادی را یاد گرفته اید و

 .هرگز پیشرفت نداشته استمهارت شما انگار 

. شما به زمان گذشته، حال، آینده، حال کامل، گذشته کامل فکر می به آن فکر می کنید صحبت کردن انگلیسیجای شما به به بیان دیگر، 

فکر کنید و راحت  توانید خیلی آرامنویسید، زمان کافی دارید. میالبته فکر کردن برای نوشتن به انگلیسی بد نیست. وقتی که شما می .کنید

 .باشید. می توانید اشتباهات خود را پاک کنید. نوشتن دردسر کمتری دارد و نیازی به تند نویسی ندارید

در انگلیسی ندارید. اگر کسی از شما سوالی بپرسد، شما  "زمان حال کامل"ولی وقتی که بحث مکالمه است، وقتی برای فکر کردن به قواعد 

دهید. زمانی برای فکر کردن به حروف اضافه ندارید. زمانی برای فکر کردن به صرف افعال، مضاف علیه، افعال عبارتی و باید به او سریع پاسخ 

  .همه قواعدی که یاد گرفته اید ندارید

ی مکالمات خود را یکی از دانش آموزان من در بارسلونا به نام اسکار، زمانی با این موضوع دست و پنجه نرم می کرد. او می خواست که توانای

و سواالتی از "آیا من باید از حال کامل استفاده کنم یا از زمانی دیگر؟  "توسعه دهد، ولی تمام چیزی که می توانست به آن فکر کند گرامر بود.

خیال گرامر شد. بعد از این قبیل. او این احساس را داشت که انگار به زنجیری بسته شده است و کلمات به بیرون از دهانش نمی روند. پس او بی
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به جای اینکه من به آنها فکر کنم، همه چیز به راحتی به بیرون جاری می "چند ماه، توانایی مکالمه او به شکل اعجاب آوری افزایش یافت. 

  ".دوش

ا پیشنهاد می کنند. کرشن تحقیقات هم این موضوع را پشتیبانی می کند و این دلیلی است که زبانشناسانی همانند استفن کرشن نگرش طبیعی ر

 .ندارد آگاهانهمی گوید : یادگیری زبان نیازی به استفاده گسترده از قواعد گرامری و قانون های خسته کننده بصورت 

 خواندن قواعد گرامری به :در قرن اخیر، دانشمندان هیچوقت اثر مثبتی از یادگیری گرامر مشاهده نکرده اند. این تحقیقات بسیار روشن است

مری تقویت گرامر گفتاری شما کمک نمی کند. شما بار ها در مکالمات خود متوجه این شده اید. چند بار شده که شما در زمان مکالمه اشتباه گرا

 داشته باشید با اینکه طرز صحیح گفتن آن جمله را می دانستید؟

گیرند گرامر گفتاری بسیار بدی دارند. آنها می توانند بگویند که بطور مثال، خیلی از دانش آموزانی که در امتحانات گرامری نمرات خوبی می 

آنها از لحاظ  " last year he teach me "است ولی زمان صحبت کردن، می گویند "taught"فعل  "teach "زمان گذشته

 .فکری قانون را می دانند ولی این موضوع هیچ کمکی به صحبت کردن آنها نمی کند

است. در زمان مکالمه، یک دانش آموز دائماً مشغول فکر کردن به  بعدی از خواندن گرامرمشکل رایج  در مکالمه دل بودنمکالمه آهسته و دو  

ان صرف افعال خواهد بود. تمام این تجزیه تحلیل ها مکالمات آنان را آهسته، و برای شنونده درد آور و غیرطبیعی می کنید. حتی با اینکه آن

  .تباط داشتن طبیعی را با دو دلی و آهستگیه خود از بین می برنددرست صحبت می کنند ار

 انگلیسی واقعی چیست؟

مکالمه واقعی انگلیسی مهارت های خاص خود را می طلبد . مکالمات واقعی آن چیزی نیست که شما در مدرسه یاد گرفته اید. در حقیقت، 

ه در مکالمات واقعی به ندرت از جمالت کامل و با گرامر کامال صحیح استفاده یکی از مهم ترین تفاوت ها این است ک .متفاوت تر از آن است

د که از می شود. بله در مدارس آنها تنها جمالتی اند که شما یاد گرفته اید. یاد گرفته اید که اول فاعل است بعد فعل بعد مفعول. یاد گرفته ای

 .جمالت ناقص بپرهیزید

بان را می شنوید و متوجه می شوید که آنان بیشتر از جمالت ناقص استفاده می کنند. این چیزی بود که من بعد مکالمه انگلیسی با یک بومی ز

متوجه شدم. می دانستم که ما معموال از جمالت ناقص استفاده می  Effortless Englishسریعاً پس از خواندن متون بعضی از درسهای 

 .ا خواندم متعجب شدم که چقدر زیاد از اینها استفاده می کنیمکنیم ولی حتی من هم وقتی که متون درس هایم ر

ی کنیم و در حقیقت، ما دائماً جمالتی کوتاه به کار میبریم. ما دائماً از جمالت به هم چسبیده استفاده می کنیم. ما دائماً جمالت خود را قطع م

المه ای که کامال خود به خود و طبیعی است( کامال متفاوت با چیزی افکارمان را وسط صحبت تغییر می دهیم. متنی از یک مکالمه واقعی ) مک

 .است که شما در کتاب های درسی پیدا خواهید کرد

تفاوت های بسیار زیادی میان کتاب های درسی و مکالمه  .و این فقط یک تفاوت میان کتاب های درسی و مکالمات واقعی انگلیسی است

ص می کند که چرا خیلی از دانش آموزان سطح پیشرفته، وقتی که به ایاالت متحده سفر می کنند مشکل واقعی انگلیسی وجود دارد. این مشخ

ه می مکالمه دارند. با اینکه این دانش آموزان ممکن است لغات زیادی ) معموال رسمی( بدانند، آنها هیچ گاه در معرض انگلیسی واقعی که مکالم

اد گرفته اند که افراد باید چگونه انگلیسی حرف بزنند در صورتی که آنها نیاز داشتند که بدانند مردم چگونه شود قرار نگرفته اند. در مدارس آنها ی

 .انگلیسی حرف می زنند
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 حقیقتی درباره گرامر 

امر نیستم. فکر می کنم که باید روشن شود که من کامال مخالف گر "ای جی چرا مخالف گرامر هستی ؟"آموزان می پرسند ها دانشبعضی وقت

آموزان بایستی گرامر را به شکل ناخودآگاه یاد بگیرند. و به عنوان یک معلم، بایستی آن را به صورت غیر مستقیم آموزش اما به نظر من دانش

 .بدهم

ین همان روشی است. ا "احساس صحیح بودن"یادگیری ناخودآگاه گرامر دقیقا به چه معنی است؟ تسلط ناخودآگاه بر گرامر گفتاری، بر اساس 

و استفاده از دیگر  است که بومی زبانان استفاده کرده اند تا گرامر انگلیسی را مسلط شوند. با پرهیز کردن از خواندن گرامر، یادگیری عبارات

 .روش های طبیعی، بومی زبانان یاد گرفتند که چه چیزی صحیح است

قتی که شما صحبت می کنید، به زمان افعال یا قواعد گرامری دیگر، فکر نمی کنید. شما همین ها را در زبان خود نیز پیاده سازی کرده اید. و

 .می کنید حسوقتی که اشتباه دیگران را در صحبت کردن می شنوید، می دانید که آن اشتباه است چون اشتباه را 

ی کافی کار ساز است. درک مستقیم شما به اندازه تسلط بر گرامر ناخودآگاه، تنها نوع یادگیری گرامری است که برای مکالمات سریع انگلیسی

ورت سریع است، ولی هوش تجزیه تحلیل کننده شما نه! باید یاد بگیرید که به روند طبیعی اعتماد داشته باشد و اجازه دهید که گرامر شما به ص

 .خودکار پیشرفت کند

اند و آن هایی که دیر باورند. من معموال به گروه دوم انون دوم هیجان زدهدانش آموزان من معموال به دو نوع تقسیم می شوند: آنهایی درباره ق

اید که انگلیسی یاد بگیرید و ببیند که چه عایدتان شده می گویم که تیری به تاریکی بیاندازند. دانشمند باشید. سالها با روش سنتی سعی کرده

 .است

استفاده کنید. از  کنید. از سیستم روانشناسی Effortless Englishمال وقف روش ماه آینده، خود را کا 3پس آزمایشی انجام دهید. برای 

ماه بگذارید. سپس نتیجه آن را ببینید. آیا مکالمه انگلیسی شما پیشرفت کرده؟ نتیجه ای  3قانون استفاده کنید. تمام انرژی خود را در این  7هر 

 Effortlessید را با روش مدارس سنتی مقایسه کنید. اگر نتیجه روش گرفته ا Effortless Englishماه با روش  3که در این 

English  بهتر است )که برای خیلی از مردم بهتر است!!!( پس به استفاده از این روش ادامه دهید. یا اگر همچنان حس می کنید که روش

 .ازگشته و ادامه دهیدگرامری ترجمه ای برای شما کارساز تر است می توانید به استفاده از همان روش ب

 کرد عوض کلی بطور را آموزشی غلط برنامه که است سخت 

ای به اسم جینی و جکی ) اسم آمریکایی آنان این بود( داشتم. هر وقتی که در سن فرانسیسکو مشغول تدریس انگلیسی بودم، دو دانش آموز کره

ها قصد داشتند در دانشگاه آمریکایی تحصیل کنند. برای قبولی در دانشگاه این کدام از این دانش آموزان با مکالمه مشکل داشتند و هر جفت آن 

 .دانش آموزان نیاز به قبولی در تست تافل داشتند که شامل بخش های شنیدنی و مکالمه ای بود

دو با آهسته، غیر طبیعی و همراه  که در نتیجه مکالمات آنها بسیار .جینی و جکی سال های زیادی را در کره به خواندن گرامر انگلیسی پرداختند

 .وقتی که صحبت می کردند احساس نگرانی داشتند که مبادا اشتباه کنند .دلی بود
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را آموزش دادم. به آنها گفتم که بی خیال گرامر شوند. به آنها گفتم از شر کتاب های  به عنوان دانش آموزان کالس، من به آنها قانون دوم

وند. به آنها گفتم که تا می توانند به گرامر فکر نکنند. در ابتدا، هر دو آنها ساز مخالف زدند چون که این راهنمایی گرامری و تافل خود خالص ش

برعکس همه چیز هایی بود که در مدرسه یاد گرفته بودند. جینی باالخره تصمیم گرفت که راهنمایی من را قبول کند، ولی جکی این کار را 

ی جینی از خواندن گرامر کامالً پرهیز کرد. متاسفانه جکی به خواندن ادامه داد. من بعد کالس معموال جکی را در کافه نکرد. در طول چند ماه آت

دیدم. به تدریج جینی حس کرد که زبان انگلیسی برایش راحت تر شده است. مکالمه او طبیعی و هنگام خواندن کتاب های گرامر و تافل می

پیشرفتی که داشت هیجان زده شده بود. اما جکی پیشرفت نکرد. به سراغ من آمد و از من دوباره راهنمایی خواست. او  روان شد. او بسیار از بابت

 .ی الزم برای قبولی تافل را کسب نکرده بوددوباره نمره

 

ود همچنان نمی توانست حرف من را ولی با اینکه او بار ها شکست خورده ب "بی خیال گرامر شو!!!"دوباره به جکی راهنمایی مشابه را دادم، 

های گرامر و آنقدر قوی بود که روشی دیگر را نمی توانست قبول کند. پس او دوباره به خواندن کتاب اعتقاد او به برنامه درسی مخفی .قبول کند

سه زبان گیر کرده بود. او همچنان تافل ادامه داد. وقتی که از شغلم بیرون آمدم جینی به دانشگاه آمریکایی رفت. ولی جکی همچنان در مدر

 .کتاب های گرامر می خواند و همچنان در کسب موفقیت ناکام بود
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ا داستان جینی و جکی بسیار آموزنده است چرا که نشان می دهد برنامه درسی مخفی چقدر می تواند قدرتمند باشد. با این همه سال ناکامی و ن

مر خواندن دور شوند. آنها همچنان به استفاده از روشی شکست خورده، ادامه می دهند و هیچ گاه یاد ها همچنان نمی توانند از گراامیدی، بعضی

 .نمی گیرند که چگونه با قدرت انگلیسی صحبت کنند

وقتی  زندانی کرده است. ،بسیاری را در شیب منفی ناکامی برای من این بدترین تراژدی برنامه درسی مخفی است. این باور های محدود کننده

 که این چرخه نا امیدی و استرس را می بینم دلم می سوزد. برای بعضی ها شاید سخت باشد که قانون دوم را قبول کنند، ولی این قانون برای

ثابت کرده اند بدون خواندن قواعد گرامری هم  Effortless Englishمکالمه موفق ضروری است. همانطور که جینی و اعضای بی شمار 

 .به تسلط گرامر گفتاری رسیدمی توان 

به چیزی که از شما می خواهم که به یاد داشته باشید بسیار ساده است: بی خیال قواعد گرامری شوید. اگر بر روی قواعد گرامری متمرکز شوید  

ویم گرامر مکالمه خیلی روشن و واضح بگ .مکالمه شما آسیب خواهد زد. شما خیلی آهسته صحبت خواهید کرد، آهسته متوجه خواهید شد

می  انگلیسی را نابود می کند. پس اگر کتاب گرامری دارید، دورش بیاندازید. با کتاب های گرامری برای همیشه خداحافظی کنید. اگر می خواهید

بسیار ی مکالمه شما حاال شاد باشید چون روش گرامری ترجمه ای از بد هم بدتر است، در واقع برا .توانید آنها را بسوزانید، به آتش بکشانید

 .آسیب زننده است

 برای تمرین

ماه آتی، تصمیم بگیرید که به هیچ وجه به سراغ گرامر نمی روید. در واقع، تمام تالشتان را انجام دهید که  3یک تعطیلی به گرامر بدهید. برای 

ت را از ذهن خود حذف کنید. هرگاه که مشغول فکر کامال قواعد گرامری را فراموش کنید. با پرهیز کردن از کتاب های گرامری این اطالعا

باشید که کردن به گرامر بودید، تمرکز خود را تغییر دهید. در این دوره، به جای نگرانی از اشتباهاتی که دارید آنها را قبول کنید. قبول داشته 

 .اشتباهات عادی و الزم اند

زبانان حتی اگر اشتباه گرامری هم داشته باشید حرف های شما را متوجه می شوند. با به ارتباط داشتن متمرکز شوید. حقیقت اینجاست که بومی 

و  اینکه مدارس از اشتباه کردن متنفر است ولی مردم عادی اصال اهمیتی به اشتباهات شما نمی دهند. آنها به دنبال شنیدن ایده ها، احساسات

 .ری دارند و به هیچ وجه از این بابت ناراحت نمی شوندافکار شما هستند. در واقع بومی زبانان هم اشتباه گرام
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انقانون سوم: با گوش های خود یاد بگیرید نه چشم هایت: یازدهم فصل  

نم قانون سوم من برای یادگیری مکالمه انگلیسی بسیار ساده ولی در عین حال کارامد است. در حقیقت، من این قانون را مهم ترین قانون می دا

با استفاده از آن زبان یاد گرفته ایم. آنقدر این راه آسان است که شما به این فکر خواهید کرد که چرا  شی است که ما در کودکیچرا که این رو

 .کالس های انگلیسی بر روی آن تاکید بیشتری نداشته اند

ه انگلیسی را مسلط صحبت کنید، شما باید این قانون سوم است: با گوش های خود یاد بگیرید نه با چشمانتان. درست است، اگر می خواهید ک

را  ی انگلیسی است. اگر زیاد گوش بدهید، لغات جدید، و گرامرگوش بدهید. گوش دادن، گوش دادن و گوش دادن زیاد کلید تسلط به مکالمه

فته شده را به روشی طبیعی و لذت یاد خواهید گرفت. شما تر مکالمه خواهید کرد و سریع تر متوجه حرف دیگران خواهید شد. شما همه مراحل گ

 .بخش انجام خواهید داد. روندی را پیش خواهید گرفت که کودکان کوچک، برای یادگیری زبان از آن استفاده می کنند

ر ی تحقیقات آکادمیک انجام شده روی یادگیری زبان این است که گوش دادن مهم ترین فاکتور در توانایی کلی زبان است، به خصوص دتیجهن

چون توانایی ما در یادگیری لغات جدید به  .در حقیقت، این موضوع حتی اگر بیشتر مکالمات را متوجه نشوید هم صادق است .مراحل ابتدایی

صورت مستقیم به تلفیق صداهایی مربوط است که آن کلمات را می سازند. ) گفته شده از دکتر پاول سولزبرگر محقق دانشگاه ویکتوریا در 

بافت های عصبی مربوط به یادگیری و درک یک زبان جدید به "تحقیق بر روی این موضوع انجام داده اند.( ایشان می گویند  5550که نیوزلند 

 .این همان روشی است که کودکان زبان اول خود را یاد گرفته اند "صورت خودکار با در معرض قرار گرفتن با آن زبان توسعه پیدا می کنند 

گیرند. آنها قواعد گرامر را مطالعه را به یاد می آوردید؟ کودکان با گوش دادن یاد می ن برای یادگیری زبان به کار می گیرندروندی که کودکا

نمی دهند. با این حال، آنها به مکالمه انگلیسی که شامل گرامر است تسلط  ی استفاده نمی کنند. آنها امتحانکنند. آنها از کتاب های درسنمی

درصد زمان یادگیری شما باید در گوش دادن سپری شود. حتی اگر دیگر شما در سطح مبتدی  05د، در حقیقت کارشناسان می گویند، کامل دارن

متکی بر گوش دادن نیستند. پس شما اگر در مدارس انگلیسی مطالعه کردید، احتماال بیشتر با  نباشید. متاسفانه بیشتر کالس های سنتی زبان

یاد گرفته اید. من کالس های انگلیسی زیادی را در کشور های مختلف دیده ام، و همه آنان یک شکل بوده اند. بیشتر چشم هایتان زبان 

ها متمرکز بر کتاب های درسی هستند. مدرسان انگلیسی چه در مدارس راهنمایی، دبیرستان ها، دانشگاه ها یا کالس های خصوصی، در کالس

 .ود داشته باشد ولی تمام کالس بر پایه یک کتاب درسی استشاید کمی تمرین های ارتباطی وج

. ولی اگر می خواهید انگلیسی واقعی ستبرای شما مناسب ، روشیپس اگر هدف شما گرفتن مدرک انگلیسی از دانشگاه است، احتماال این روش

انگلیسی مطالعه کنید غالباً انگلیسی را تحلیلی  صحبت کنید، این روش های سنتی شما را به مقصدتان نمی رساند، چرا؟ چون حتی اگر سال ها

ی گرامر همچنین ممکن است خیلی درباره .یاد گرفته اید. یاد گرفته اید تا درباره انگلیسی فکر کنید، درباره آن صحبت کنید و آن را ترجمه کنید

چون بومی زبان ها آنها را مطالعه نمی کنند. مکالمه ا بلد هستید ربدانید. در واقع از اکثر آمریکایی ها، کانادایی ها، بریتانیایی ها بیشتر گرامر 

 .انگلیسی متفاوت است

 بومی زبان ها مکالمه انگلیسی را با گوششان یاد گرفته اند. با گوش دادن و گوش دادن و گوش دادن. این همان کاری است که اگر می خواهید

 .بومی زبان صحبت کنید باید آن را انجام دهید. مکالمه انگلیسی متفاوت استانگلیسی را سریع، خودکار و طبیعی درست به مانند یک 
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مهم ترین فاکتور برای یادگیری انگلیسی چیزی است که آقای دکتر استفن کرشن به عنوان ورودی قابل درک آن را معرفی می کند. ورودی به 

را به دو صورت وارد ذهنتان می کنید: با شنیدن و خواندن. بعضی چیزی گفته می شود که وارد مغز شما می شود. شما ورودی های انگلیسی 

 .ولی مهم ترین ورودی برای یادگیری مکالمه، شنیدن است .خواندن ها بسیار مفید و سود آور هستند

ت نشان داده است روش ورودی های قابل درک، ثابت کرده که موثر تر از روش سنتی )خواندن گرامر، قواعد، تمرین های مکالمه( است. تحقیقا

 .که مکالمه از نتیجه شنیدن زیاد رخ می دهد

دوباره به کودکان فکر کنید. شنیدن اولین گام است. هیچ کودکی شروع به صحبت کردن قبل از فهمیدن آنچه که می شنود نمی کند. آنها 

دوره "به صحبت کردن می کنند. این شنیدن، همیشه به مدت زیادی گوش می دهند، تا جایی که بیشتر زبان را بفهمند، پس از آن شروع 

 .بسیار برای یادگیری طبیعی زبان حیاتی و مهم است "سکوت

 یکی دیگر از ویژگی های طبیعی یاد گرفتن زبان این است که مکالمه به صورت طبیعی از شنیدن می آید. مکالمه توانایی ای نیست که آگاهانه

می کند. انگار که جادویی وجود دارد.  کردن های درک شونده، یک کودک ناگهان شروع به صحبت تمرین یا تدریس شود. با گوش دادن به چیز

 .توانایی مکالمه با توانایی گوش دادن رشد می کند

محققی به نام جیمز کرافورد متوجه این شد که مکالمه انگلیسی نتیجه گوش دادن است و تسلط انگلیسی تنها با گوش دادن مکرر به دست می 

 .د. او شرح داد که یادگیری انگلیسی یک فرآیند ناخود آگاه است، و زمانی رخ می دهد که ما معموال از رخ دادن آن با خبر نیستیمآی

ا رشد شما می توانید این را به مانند بذری در زمین تصور کنید. آن بذر را پتانسیل صحبت کردن بدانید، همیشه آنجاست. ولی نیاز به آب دارد ت

 .از زمین بیرون بزند. دقیقاً ذهن ما نیز نیاز به گوش دادن مطالب قابل درک، دارد تا مکالمه بدون تالش از آن بیرون بزندکند و 

ممکن است متوجه این شده باشید، که کودکان به دلیل صرف زمان زیاد برای گوش دادن قبل از صحبت کردن، توانایی شنیداری بهتری به 

به بیان دیگر کودکان بیشتر انگلیسی را در زمان مکالمه متوجه می شوند، تا اینکه از آن استفاده کنند. اگر شما از نسبت مکالمه شان دارند. 

استفاده کنید تجربه ای مشابه خواهید داشت. توانایی شنیداری شما طبیعتاً خیلی سریع تر از توانایی مکالمه  Effortless Englishسیستم 

 .ضی از دانش آموزان در واقع نگران این موضوع هستند. در صورتی که این موضوع طبیعی و درست استای شما رشد خواهد کرد. بع

راهی دیگر برای تفکر بر این موضوع این است که شنیدن منجر به مکالمه می شود. شنیدن همانند بادکنکی است که با نخی به مکالمه بسته 

آنها با هم باال می روند ولی توانایی شنیداری  .نایی مکالمه شما را با خود به باال خواهد بردشده است. وقتی سطح شنیداری شما باال برود، توا

 .شما همیشه باالتر از مکالمه شما خواهد بود
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 متوجه می شوم خوبولی من انگلیسی نوشته شده را خیلی 

نگلیسی نوشتاری را اینقدر خوب می فهمند ولی نمی توانند خوب این نقل قول را از خیلی از دانش آموزان می شنوم. آنهایی که نمی دانند چرا ا

مکالمه کنند. یکی از دالیل اصلی آن این است که خواندن انگلیسی با گفت گوی آن متفاوت است. در گفت و گو از نوعی انگلیسی متفاوت که 

 .شامل واژگان متفاوت است استفاده می شود

شوند عمومی تر هستند. در انگلیسی ما از کلمات ساکسونی یا قدیمی در مکالمه استفاده می اده میواژگانی که در گفت گوهای انگلیسی استف

د کنیم، همچنین ما از افعال عبارتی استفاده می کنیم. ) عبارات دو یا سه کلمه ای که با یک فعل یا یک قید یا یک فعل و یک گزاره می آین

 (cheer someone upیا  get away  ، calm down مثال

تفاوت میان انگلیسی عامیانه و رسمی دلیلی است که حتی دانش آموزان سطح پیشرفته هم با مکالمات روزمره مشکل دارند. مشکل اینجاست 

ه که دانش آموزان انگلیسی رسمی را بیشتر در مدارس یاد گرفته اند. انگلیسی رسمی بیشتر از کلماتی با اصل و نسب فرانسوی و التین استفاد

انگلیسی برای دانش آموزانی مناسب است که به زبان های رمانتیک همانند اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی یا فرانسوی  این گونه از در واقع می کند.

 .حرف می زنند. این دانش آموزان معموال با انگلیسی خواندنی مشکلی ندارند ولی با مکالمات بسیار ساده مشکالت فراوانی دارند

ر قصد دارید که با بومی زبانان ارتباط داشته باشید این نکته خیلی مهم است که انگلیسی را از گفت گو های انگلیسی و فایل های صوتی پس اگ

 .یاد بگیرید نه کتاب های درسی و خواندنی
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 گفت و گو انگلیسی را یاد بگیرید

کند. هر چه توانایی شنیداری شما باالتر برود، ساس مکالمه را فراهم میاین دلیلی است که گوش دادن بسیار اهمیت دارد. گوش دادن پایه و ا

. پس اند. خیلی از دانش آموزان فقط متمرکز بر مکالمه کردن می شوند و نسبت به شنیدن بی توجه بردتوانایی مکالمه شما را نیز باال تر خواهد 

 ی حرف طرف مقابل را متوجه نشوید؟سوال اینجاست، چه فایده ای دارد که شما بتوانید صحبت کنید ول

انگلیسی مکالمه ای، کامالً با چیزی که نوشته می شود متفاوت است. برای  ساختاردلیل دیگری که شنیدن را با اهمیت می کند این است که 

. واژگان بسیار متفاوت است ننداز جمالت کامل استفاده می کبسیار متفاوت است، چرا که ما بومی زبانان خیلی کم  گفتاری تازه وارد ها گرامر

 .چرا که ما از اصطالحات عامیانه استفاده می کنیم

و از همه مهم تر سرعت متفاوت است. صحبت کردن سریع است، خیلی خیلی سریع است. آنقدر سریع است که شما زمانی برای فکر کردن به 

زمانی وجود ندارد. قسمت آگاه مغز شما قادر به تجزیه تحلیل، ترجمه یا  ترجمه یا قواعد گرامری یا درس های کتاب های درسی یا تلفظ ندارید.

ساختن یک مکالمه واقعی نیست. این دلیلی است که مکالمه شما بسیار آرام است. این دلیلی است که شما مکالمات میان دو بومی زبان را 

 .متوجه نمی شوید

باید ذهن آگاهانه خود را خاموش کنید و اجازه دهید که ضمیر ناخودآگاه شما کار را  عیی داشتن در مکالمه انگلیسی واقدر واقع، برای سرعت کاف

، حسی و به دست بگیرد. برای انجام این کار شما نیاز دارید از روش هایی استفاده کنید که آن قسمت از مغز شما را بیدار کند. شما باید کلی نگر

 .طبیعی یاد بگیرید
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ست که نیاز دارید مکالمات قابل فهم انگلیسی را گوش دهید و این کار را با تکرار زیاد انجام دهید. هر چه گوش می اوالً این به این معنی ا

دهید، شما ذهن آگاه خود را آرام می کنید و به مغز خود اجازه می دهید که معنی کلی کلمات را متوجه شود. شما سعی نمی کنید که کلمات 

و اجازه می دهید مفهوم وارد ذهنتان شود. ذهن شما ید ید نیستید. شما بسیار آسوده خاطرند کلمه ای که متوجه نشدتکی را بردارید. نگران آن چ

نید. بسیار آرام و باز است و بعداً که صحبت می کنید، اجازه می دهید که کلمات یکی یکی از دهانتان بیرون بیایند. برای این کار تقال نمی ک

نگران اشتباهات نیستید. به ترجمه فکر نمی کنید. شما به کلمات اجازه می دهید که از دهانتان  .به قواعد فکر نمی کنیدتجزیه تحلیل نمی کنید. 

است  سرازیر شوند بدون اینکه تالشی برای آن انجام دهید. این چیزی است که دانش آموزان من یاد گرفته اند که انجام دهند. این روند زمان بر

 .بر شنیدن و یادگیری انگلیسی متمرکز شوید، تسلط شما، اعتماد بنفستان و صحت در کلماتتان توسعه خواهد یافتولی هر چه بیشتر 

 استرس کمتر

منفعتی دیگر در صرف زمان برای شنیدن وجود دارد که اضطراب زمان مکالمه را در میان شما کاهش می دهد. خیلی از کالس های انگلیسی 

 .ر به صحبت کردن آنی می کنند که این نگرشی اشتباه استدانش آموزان جدید را وادا

یادگیری شما را کند می کند. چرا که مغز شما زمان کافی برای کار با لغات جدید و ذخیره آن در حافظه تان  ،در واقع نیاز به صحبت کردن سریع

ست را در انگلیسی تکرار کنید ولی هنوز متوجه این نمی شوید پس در این صورت با اینکه شما میتوانید عباراتی که برایتان آشنا ا .نداشته است

 .می باشدغیر طبیعی و پر استرس  یاین شرایط .که دیگران چه می گویند

در تحقیقی روی دانش آموزان سطح مبتدی انگلیسی، محققان کشف کردند که دانش آموزانی که مجبور به صحبت کردن نشدند و به اندازه 

کار کردند بهتر از دانش آموزانی که با روش مرسوم آموزش دیدند، بودند. عالوه بر این، فاصله انداختن در مکالمه  یدنشاندرک شنکافی بر روی 

 .تاثیر مثبتی بر نگرش آن دانش آموزان داشت که کالس را خالی از اضطراب کرده بود

ی زبان تایلندی برای خارجی ها روشی ساخت که تقلید بر دوره سکوت دکتر ماروین براون این ایده را یک قدم فراتر برد. سازنده برنامه یادگیر

دادند ولی شش ماه  تایلندی او، دانش آموزان به مکالمات تایلندی قابل فهم او هر روز گوش می AUA نوزادان و کودکان کوچک بود. در برنامه

 .یا بیشتر حق صحبت کردن نداشتند. دانش آموزان کامال متمرکز بر یادگیری با گوش هایشان بودند

 برای بسیاری از غیربومیان، تایلندی زبان سختی برای تلفظ است. دکتر براون این را کشف کرد که این دوره سکوت می تواند تاثیری مثبت بر

 .شد، و سرانجام تلفظی بسازد که تقریباً همانند یک بومی زبان باشدتلفظ دانش آموزان داشته با

ی سکوت برای خیلی از دانش آموزان سطح متوسط الزم نیست ولی شاید خوب باشد همین موضوع برای انگلیسی نیز صادق است، با اینکه دوره

بر گوش دادن انگلیسی بگذارید و دوباره به مکالمه انگلیسی  شما نیز آن را امتحان کنید. چطور است که به مدت چند ماه تمرکز خود را کامل

 .برگردید؟ احتماال این حس را خواهید داشت که مکالمه شما پیشرفت داشته با اینکه اصال روی آن تمرینی نداشته اید

 به چه چیزی باید گوش بدهید؟

انگلیسی آسان گوش دهید. باید برای شما آسان باشد. این به آن مهم ترین چیزی که باید در ذهنتان داشته باشید این است که شما باید به 

درصد یا بیشتر چیزی که گوش می دهید را متوجه شوید. بدون استفاده از دیکشنری و بدون اینکه فایل صوتی را  01مفهوم است که باید 

ه انتخاب موضوع سخت دارند و به این فکر میکنند که این را گفتم چرا که بیشتر دانش آموزان میل ب .متوقف کنید. پس باید خیلی آسان باشد
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است.  با ابهت ترگوش میدهم به نسبت گوش دادن به برنامه کودک خیلی   CNNکند. گفتن اینکه من بهاین کار به آنها کمک بیشتری می

 .کنیدتر شما اعتماد بنفس بیشتری پیدا میولی اگر شما چیز سختی را انتخاب کنید، ممکن است که خسته شوید. اما با گوش دادن به موارد آسان

. اگر چیزی را متوجه نشوید در واقع چیزی یاد نمی گیرید. نفهمیدن به معنای آوریدایده دکتر کرشن درباره ورودی های قابل فهم را به یاد 

ده خواهید شد که به سراغ منابع سخت تر پیشرفت نکردن است. مطالب شنیدنی آسان تقریباً همیشه بهتر از سخت ها هستند. و سرانجام شما آما

 .بروید، ولی به خودتان زمان بدهید و به تعداد زیادی از منابعی که انگلیسی آسانتری دارند گوش بدهید

الین کتاب های صوتی را آناگر شما تازه شروع کرده اید، برنامه های کودکانه را امتحان کنید چون که بسیار ساده به نظر می آیند. میتوانید 

 .دانلود کنید و بالفاصله شروع کنید، بخرید

دارید. می توانید فایل های صوتی یا سخنرانی ها  ه کنید ولی معموال نیاز به متناگر به چیزی سخت گوش می دهید هم می توانید از آن استفاد

ی فیلم ها، زبان آموزان پیشرفته تر گفتگوهای عامیانه را بگیرید و از متن آن استفاده کنید تا همزمان هم آن را بخوانید و هم گوش بدهید. برای

 منبع بسیار خوبی هستند. به فیلم های آمریکایی و انگلیسی گوش بدهید و زیرنویس آن را بخوانید. این نیز به شما کمک خواهد کرد، به یاد

 .ید از تکنیک زیر استفاده کنیدداشته باشید گوش دادن مهم ترین نکته است. برای کسب بهترین بازده از فیلمها میتوان

ید. اگر گوشی هوشمند یا ام پی تری پلیر ندارید، یکی تهیه کنید. این کار شما را قادر خواهد کرد که هر گاه اراده کنید به انگلیسی گوش ده

، یا وقتی که در خانه هستید. وقتی که صبح از خواب بیدار شدید به انگلیسی گوش دهید، وقتی که به سر کار می روید به انگلیسی گوش دهید

، وقتی که از کار به سمت خانه می روید به انگلیسی گوش دهید. عصر که شد باز هم به انگلیسی گوش صرف نهار هستیدوقتی که در حال 

 عنوان با  Itunes دهید. گوش بدهید و گوش بدهید و زیاد این کار را تکرار کنید. به انگلیسی آسان گوش بدهید. من پادکستی در

Effortless English دارم که رایگان هستند می توانید به آن ها گوش بدهید. 

 شنیدنیک سیستم بر اساس  Effortless English .قانون سوم دلیلی است که تمامی دوره های من بر اساس فایل های صوتی هستند

متون برای بهتر فهمیدن استفاده کنید ولی بیشتر زمان و تالش خود  است که شما بیشتر از راه گوش هایتان یاد می گیرید. اشکالی ندارد که از

 .را بر روی یادگیری با فایل های صوتی بگذارید

میل مهم نیست که چگونه آن را انجام می دهید، این اهمیت دارد که به انگلیسی تا می توانید گوش بدهید. بعضی از دانش آموزانم در ابتدا بی 

بیان کرده اند که قدرت انتخاب اینکه به چه چیزی گوش بدهند روند را لذت بخش می کند. به جای گوش دادن به درس  بودند. ولی بیشتر آنها

 .های خسته کننده کتاب های درسی می توانید آرام باشید و به چیزی که برای شما جالب است گوش بدهید

 تمرین شنیداری بیشتر

 Effortless Englishی هفتگی ری انگلیسی هستید؟ شاید پیشنهاد بدی نباشد که برنامهبه دنبال روش عالی دیگری برای تمرین شنیدا

ها راهی بسیار خوب برای تمرین شنیداری بیشتر ی انگلیسی می سازم. این برنامهی تسلط به مکالمهرا دنبال کنید. من هر هفته برنامه ای درباره

ی انگلیسی ه گوش دادن به انگلیسی مالیم و آسان، کلید رسیدن به تسلط در مکالمهمی دانند ک Effortless Englishند. بیشتر اعضا ا

د. برنامه من یکی ندهید که ترجیحاً آسان و قابل فهم باشگوش زیاد  به انگلیسیاست. برای اینکه انگلیسی را روان صحبت کنید، نیاز دارید که 

ای صوتی در آن بیابید. این ها مکمل های خوبی برای دیگر درس ها و منابع انگلیسی فایل ه تعداد زیادیتوانید از راه هایی است که شما می

 .هستند
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بروید. اگر حساب  Twitter.com/ajhoge دسترسی به برنامه من بسیار ساده است فقط کافی است که من را در توویتر دنبال کنید به

 .دنبال کنید. به همین سادگی. خیلی خیلی ساده است کاربری ای ندارید یکی بسازید و به صفحه من بروید و من را

بگردید. بر روی لینک های هر  Effortless Englishی برنامه هر هفته، به صفحه توویتر من بروید و به دنبال توویت های من درباره

 .توویت کلیک کنید تا ویدیو ها و فایل های صوتی را دانلود کنید

ی فایل های صوتی برنامه هایم جستجو کنید. در آنجا همه iTunes را در  Effortless English ستاگر دوست دارید می توانید پادک

ویدئو های ضبط شده از برنامه های قبلی من هم در کانال یوتیوب من موجود است که منبع دیگر برای گوش دادن به انگلیسی  دهم. قرار میرا 

 .است

  Youtube.com/ajhoge  در کانال یوتیوب من عضو شوید

 تمرین گوش دادن

م برای کمک کردن به توانایی شنیداری دانش آموزان، من معموال تکنیک فیلم را پیشنهاد می کنم. برای انجام این کار شما می توانید یک فیل

 .آن را متوجه شویدانگلیسی زبان را که خیلی دوست دارید انتخاب کنید و سعی کنید که آسان باشد که حداکثر کلمات استفاده شده در 
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زیرنویس انگلیسی را فعال کنید. همانطور که در حال فیلم دیدن هستید اگر  .دقیقه باشد 1تا  6با اولین صحنه فیلم شروع کنید، این قسمت باید 

. آن قسمت از فیلم را ببیند به کلمه ای برخوردید که نا مفهوم بود فیلم را متوقف کنید. معنی کلمه یا عبارت را در دیکشنری اصطالحاتیان بیابید

 .تمام کلمات در آن را متوجه شوید

وقتی که کامال متوجه واژگان شدید حاال زیرنویس را غیر فعال کنید.  .روز بعد، همان قسمت را دوباره ببینید، چندین بار این کار را انجام دهید

روز یا بیشتر انجام دهید. ممکن  1یلم گوش دهید. این را هر روز برای سپس دوباره به آن قسمت از فیلم نگاه کنید. بدون داشتن زیرنویس به ف

 .روز یا بیشتر وقت بگذارید، ولی اشکالی ندارد، هر تکرار، توانایی شنیداری انگلیسی شما را افزایش می دهد 1است شما برای هر صحنه 

م را متوقف کنید و با صدای بلند جمله را تکرار کنید. در واقع شما نیاز دوباره به آن صحنه نگاه کنید، ولی این بار بعد از هر عبارت یا جمله فیل

د کنید دارید که آن صحنه را اجرا کنید. تمامی مکالمات بازیگران را کپی کنید. حرکاتشان، حالت صورتشان، احساساتشان و... را کپی کنید. وانمو

 .این ورژنی دیگر از آن است را به یاد دارید؟ که شخصیت داخل فیلم هستید. روش تلفظ فیلم

این تکنیک فیلم ممکن است کل هفته شما را به یک صحنه اختصاص دهد. وقتی که شما به آن صحنه مسلط شدید می توانید کل روند را با 

است. تکنیک فیلم، روشی شاید ماه ها به طول بیانجامد تا فیلم را به اتمام برسانید و آن را یاد بگیرید ولی هدف همین  .صحنه بعدی تکرار کنید

ر شما است که کامال انگلیسی درون فیلم را مسلط شوید و یاد بگیرید. این روش توانایی شنیداری شما، تسلط شما و تلفظ شما را باال می برد. اگ

 .یک فیلم را یکبار بدون استفاده از این روش ببینید سود آنچنانی از آن فیلم نخواهید کرد

 

 سیقی به انگلیسی کمک می کند؟آیا گوش دادن به مو

به سراغ  از من این سوال را بسیار پرسیده اند، شخصاً یادگیری انگلیسی را از موسیقی پیشنهاد نمیکنم. دانش آموزانی را دیده ام که با متن آهنگ

ی های بسیار در زبان است. حتی من آمده بودند و من نصف بیشتر کلمات خواننده را متوجه نمی شدم. موسیقی هنری ساخته شده از شبیه ساز

گوید. همینطور تلفظ استفاده شده در آهنگ ها طبیعی نیست. خواننده ها بسیاری از بومی زبانان متوجه نمی شوند که خواننده دقیقا چه چیزی می

انگلیسی استفاده از فیلم ها و مکرراً تلفظ طبیعی را برای جای دادن کلمات در ملودی تغییر می دهند تا به موسیقی بخورد. برای یادگیری 

ای تلویزیون بسیار کارآمد تر است. مفهوم اینکه مردم چه می گویند بسیار روشن تر است، و شما عالوه بر آن ویدئویی دارید که در آن نشان ه

موسیقی زبان انگلیسی را کند بهتر حرف های دیگران را متوجه شوید. پس بله، اگر بصری برای شما فراهم شده است. و این موضوع کمک می

 .دوست دارید، به آن گوش دهید ولی انتظار اینکه در مکالماتتان به شما کمک کند را نداشته باشید
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 مهارت در زبان انگلیسی استتکرار کلید  :فصل دوازدهم: قانون چهارم

در بیشتر کالس های زبان، قبل از اینکه دانش خواهید که انگلیسی را یاد بگیرید و همین حاال صحبت کنید. مشکل اینجاست که  شما می

 Effortless Englishبه سراغ موضوع جدیدی می روند. در این فصل به قانون چهارم از سیستم  اًآموزان به موضوعی مسلط شوند سریع

 .کند زمان بگذارید و عمیق یاد بگیرید تمرکز داریم که به شما پیشنهاد می

 

ق یادگرفتن یعنی اینکه انگلیسی را تا جایی یاد بگیرید که مکالمه و فهم آن خودکار شود. معموالً افراد گرامر و عمیق یادگرفتن یعنی چه؟ عمی

دانند، ولی با آن عمیقاً آشنا نیستند. وقتی که زمان مکالمه می شود شروع به ترجمه واژگان و تجزیه و تحلیل افعال در  واژگان انگلیسی را می

تاکید زیادی روی تمرین برای  Effortless Englishای فهمیدن چیزی که یک شخص می گوید تقال می کنند. ذهنشان می کنند یا بر

 .مسلط شدن دارد

یاد گرفته اید.  سارست متفاوت با چیزی باشد که در مدیادگیری عمیق یعنی تمرین چیزی که یاد گرفته اید، دوباره و دوباره. این کار ممکن ا

ادی بر سریع حرکت کردن دارند. آنها همیشه به دانش آموزان فشار می آوردند که هر هفته مقدار خاصی از گرامر و بیشتر مدارس تاکید زی

ها متکی به کتاب های درسی اند و سعی می کنند که طبق برنامه آن را به اتمام برسانند. مشکل دانش آموزان کلمات را یاد بگیرند. مدرس

 .دنولی قادر به استفاده از آن نیست دننند. یا ایده اصلی را به یاد داراد می گیرند و سریع آن را فراموش می کمبحث ی تعداد زیادیاینجاست که 
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راغ به طور مثال فعل گذشته. اگر در گذشته انگلیسی خوانده باشید، فعل گذشته را در کتاب های درسی یاد گرفته اید و بوووم خیلی سریع، به س

 .ع به سراغ یادگیری گرامر های بیشتر، افعال آینده و حال کامل رفتیدمبحث بعدی رفته اید. سری

حاال اگر از شما کسی بپرسد که فعل گذشته را می دانید شما احتماال می گویید بله ولی حقیقت اینجاست که به فعل گذشته هنوز مسلط نشده 

مانند یک بومی زبان نیاموخته اید. به همین دلیل است که با آن همه سال اید. آنقدر سریع از مباحث پیشی گرفته اید که آنها را هیچگاه عمیقاً ه

ا یادگیری انگلیسی هنوز زمان استفاده از افعال گذشته اشتباه می کنید. شما هنوز اشتباه می کنید چون همه چیز خودکار نیست، فعل گذشته ر

 .عمیقاً یاد نگرفته اید

 مسلط شوید اصولبه 

عمیق، دوباره به سراغ دنیای ورزش برویم. به طور مثال یک گلف باز را متصور شوید. چگونه یک گلف باز آن ورزش را  برای فهم بهتر یادگیری

 مسلط می شود و به پیشرفت آن ادامه می دهد؟

وز تمرین خواهد بار یا بیشتر در ر 155مهم ترین مهارت برای یک گلف باز که باید به آن مسلط باشد سووینگ است. یک حرفه ای سووینگ را 

پس حاال باید چیزی دیگر را انجام دهم. گلف باز ها می دانند  می دانمکرد. یک گلف باز خوب هرگز نمی گوید خیلی خب من سووینگ را 

سال  بهترین راه برای تسلط به بازی این است که مهارت های پایه را مسلط شوند. آنها مهارت های مشابه را صد ها بار در روز برای سالیان

 .تمرین می دهند و این موضوع ممکن است تا آخر عمرشان ادامه یابد
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من در کالس هایم زمان زیادی را برای تکرار و مرور مهم ترین و  .متاسفانه خیلی از انگلیسی آموزان اهمیت یادگیری عمیق را درک نمی کنند

آموز ممکن است از این موضوع شاکی شود و بطور مثال بگوید من پر استفاده ترین قسمت های زبان صرف می کنم. بعضی وقتها یک دانش 

 .دانم می خواهم گرامر پیشرفته تری یاد بگیرم، فعل گذشته را می

در زمان گذشته استفاده  went به جای go با این وجود، در مکالمات معمولی همین دانش آموز در استفاده فعل گذشته اشتباه می کرد. او از

 .فاوت دانستن چیزی و مهارت آن را متوجه نشده بودمی کرد. هنوز ت

ست به یاد داشته باشید که دانستن، به چیزی گفته می شود که شما به تجزیه و تحلیل آن می پردازید و درباره آن فکر می کنید. مهارت چیزی ا

و به صورت خودکار در مکالمات واقعی استفاده  فوراً که شما انجامش می دهید. دانستن فعل گذشته مفید است. باید قادر باشید که فعل گذشته را

 .کنید. شما نیاز به مهارت انگلیسی دارید نه دانستن آن

 چگونه عمیق یاد بگیریم

نا امید نشوید. شما می توانید به هدف خود از مکالمه عالی انگلیسی نزدیک شوید فقط کافی است که روش یادگیری خود را تنظیم کنید. فقط 

ه می ید که آرام تر حرکت کنید و هر چیزی که یاد گرفتید را دوباره و دوباره تکرار کنید. مثالً به دانش آموزانی که از دوره های من استفادنیاز دار

کنند آن را می دانند دوباره است که حتی اگر فکر می این کنند می گویم که حداقل هر روز به مدت یک هفته به آنها گوش دهند. هدف موضوع

ه آن گوش دهند. اگر هنوز سخت است، به آنان پیشنهاد می کنم که به هر درس هر روز به مدت دو، سه یا حتی چهار هفته گوش دهند. به یاد ب

 ارتی کهداشته باشید که این یک مسابقه نیست. نکته اینجاست که نباید حفظ کنید یا طوطی وار عبارات را بگویید، باید واقعاً و عمیقاً مفهوم عب

 .یاد میگیرید را متوجه شوید

اغلب این سوال از من پرسیده می شود که ای جی می توانم دو درس را در یک هفته بخوانم؟ سوال خوبی است. افراد همیشه می خواهند که 

 .یند : نهسریع پیش بروند و همه چیز را زیاد می خواهند. متوجه ام. ولی اگر از دانش آموزان پیشرفته من بپرسید به شما می گو

تکرار کنید. بیشتر از هفت روز بهتر هم  یک هفتهچرا؟ چون یادگیری عمیق مهم است. شما نیاز دارید که هر فایل صوتی را هر روز به مدت 

عمیق  روز کار ساز نخواهد بود. شما به قدر کافی تکرار ندارید که مباحث 7روز است. کم تر از  54روز خوب تر از  65روز خوب تر و  54هست. 

ی وارد مغزتان شوند. به نوعی چالش بر انگیز است که سرعت خود را پایین بیاورید چون خیلی از افراد فکر می کنند که سریعتر بهتر است. ول

هید خوا دهید. این کار را انجام می دهید چون میکبار در روز به مدت یک هفته گوش اینگونه نیست. نیاز دارید که به هر فایل صوتی حداقل ی

 .که دانستن شما عمیق تر و عمیق تر شود. یاد میگیرید که مسلط به موضوع باشید

. ولی جولیا دانش آموزی از ایتالیا در ابتدا این ایده را قبول نمی کرد. او فکر می کرد که حوصله اش سر می رود و این کار وقت تلف کردن است

یک بار این کار را امتحان کند. بعد از چند مدت او گفت که متوجه شده است این  می خواست که انگلیسی اش پیشرفت کند پس مایل بود که

کرده بود. او می گوید: وقتی که دومین درس را شروع می کردم درس اول را فراموش  سطحیصرف یادگیری انگلیسی به روش را همه سال 

 .می کردم

ه قبل از شروع دومی گوش می دهد. او می گوید: دیگر سخت نیست. راهی این روز ها جولیا بعضی وقتها به یک فایل صوتی به مدت یک ما

 .پیدا کرده ام که عمیقاً یاد بگیرم و به انگلیسیم واقعاً این موضوع کمک کرده است
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 1نیست. گوش دهید، فقط یکبار آن را گوش ندهید. یکبار کافی  ،به مطالب صوتی یا پادکست یا هر چیزی که دوست داریدقصد دارید پس اگر 

 .یا حتی بیشتر گوش دهید بار 555، بار 15بار یا  65بار کافی نیست. شما باید به آن مطالب، مکالمه ها یا هر چیز دیگر 

توانید از آنان برای امتحان استفاده کنید و  وقتی که واژه ها را یاد گرفتید به گوش دادن ادامه دهید. چون دانستن واژه ها یعنی اینکه شما می

آن را بگویید ولی وقتی که آن را می شنوید، آیا سریعاً متوجه آن می شوید؟ آیا میتوانید از آن لغت به سرعت، راحت و خودکار استفاده  معنی

ین دهید. خیلی خیلی زیاد تر. اه به همان فایل صوتی دوباره گوش کنید؟ اگر جواب خیر است پس نیاز دارید آن را دوباره یاد بگیرید، نیاز دارید ک

 .یکی از راز های سریع صحبت کردن و یادگیری واقعی گرامر و درست استفاده کردن از آن است

شما همانند گلف بازی هستید که سووینگ خود را صد ها بار در روز تمرین می دهد. گلف باز ها همیشه دنبال راهی اند که اصول اصلی مشابه 

 .گلف مهم تر از دانستن حرفه ای آن استبازی که تسلط اصول  دمی داننخود را در گلف پیشرفت دهند. گلف باز ها 

فته بطور مثال، شما ممکن است به داستانی در حالت گذشته بار ها و بار ها برای دو هفته گوش دهید. بعد از آن به داستانی دیگر به مدت دو ه

ار دست بر نمی دارید. من یک بومی زبان هستم و در تمام گوش می دهید و داستانی دیگر در حالت گذشته به مدت مشابه. هیچوقت از این ک

دهم.  گوش می هستمدوره زندگی ام به فعل گذشته گوش داده ام. هنوز هم به فعل گذشته گوش می دهم و همچنان به آن تا زمانی که زنده 

. این کار من را قادر ساخته از آنها به درستی هر روز به واژگان مرسوم گوش داده ام، هزاران بار و همچنان به گوش دادنشان ادامه می دهم

 .استفاده کنم

و گوش دهید و دوباره  تمرکز کنیدگاه متوقف نمی شوید. نیاز به گوش دادن بیشتر دارید. به واژگان، افعال، عبارات  این همان راز است، شما هیچ

را در خود پرورش می دهید و از انگلیسی طبیعی تر و به  "ست بودنحس در"و دوباره و دوباره آن را تکرار کنید. وقتی که این کار را کردید 

 .صورت خودکار استفاده خواهید کرد

بله این موضوع ممکن است. بهترین راه  "ولی گوش دادن به یک چیز بار ها و بارها من را خسته نخواهد کرد؟"احتماالً به این فکر می کنید که 

 .باشد که برای شما الهام بخش اند. الهام بخش یعنی عمیقاً جالب بودن برای فرار از خستگی انتخاب مباحثی می

ن چگونه منابع الهام بخش پیدا کنید؟ یکی از راه ها این است که چیزی را به انگلیسی یاد بگیرید که عاشق آن هستید. مثال اگر عاشق داستا

عاشقانه صوتی را تهیه کرده و هر روز به آن گوش دهید. نسخه متنی آن را  به زبان انگلیسی آن ها را تهیه کنید! داستان های اید های عاشقانه 

آن را بخوانید. اگر عاشق تجارت هستید پس تجارت را به انگلیسی یاد بگیرید. از انگلیسی به  ،نیز تهیه کنید. همزمان که به آن گوش می دهید

کرار آنها برای شما آسان ر چه بیشتر به این منابع الهام بخش متمرکز شوید، تعنوان مفهوم یادگیری چیز دیگر یا مهارتی دیگر استفاده کنید. ه

 .د شد. شما از دوباره شنیدن آنها لذت خواهید بردتر خواه

 تمرین یادگیری عمیق

ری به آن گوش این قرار است که فایل صوتی شما برای این هفته باشد. چند با .دقیقه باشد 55فایل صوتی ای را تهیه کنید که  :تمرین اول

دهید. هر روز این کار را به مدت یک هفته انجام دهید. برای تسلط به آن مصمم باشید. ایده اصلی این است که شما قصد حفظ کردن آن را 

شود.  ندارید ولی هدف این را دارید که کامال متوجه آن شوید. این را تصور کنید که هر گاه به فایل صوتی گوش دهید عمیق تر وارد مغزتان

 .آن را عمیق بکارید و با گوش دادن مککر به آن آب بدهید د.مانند بذری که در مغزتان می کاریه
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دقیقه باشند. به اینها به همان شکلی که به اولی گوش  55تا  1وقتی که به اولین فایل مسلط شدید دو فایل دیگر را تهیه کنید. آن ها باید بین 

واهید شد که وقتی این را انجام می دهید به سطح دیگر از یادگیری می روید. سعی کنید که قادر به شناسایی دهید. متوجه این خبدادید گوش 

. که شما نیاز به متن برای فهم کامل آن موضوع دارید. به "اه لعنتی من نمی توانم متوجه شوم"این مرحله ها باشید. اولین اینگونه می باشد 

د که بدون مرور لغات و عبارات قادر به گوش دادن آن ها باشید. مرحله سوم زمانی خواهد بود که شما خیلی مرحله دوم زمانی بر خواهید خور

ساده و آسان بدون متن فایل را گوش بدهید و آنها را بفهمید. چقدر زمان می برد تا شما به مرحله سوم برسید؟ چقدر باید گوش داد تا بر 

 فهمیدن شما موثر باشد؟

شما سریع خواهد بود و چقدر تکرار نیاز است؟ خیلی از آنها به شرایط ذهنی شما در تکرار ها بستگی دارند. آیا آرام هستید؟ انرژی چقدر پیشرفت 

مسلط می شوند چرا که  کمترین زمانرا به دانش آموزانم آموزش می دهم کلمات جدید را در  "واژگان حرکتی"دارید؟ وقتی که در همایش ها 

حرکت و هیجان زده اند. تکرار کردن با تمرکز نصفه و نیمه و انرژی کم به قدر تکرار کردن باید انرژی احساسی زیاد کار ساز همیشه در حال 

نیست. پس وقتی که به این فایل ها گوش می دهید باستید و حرکت کنید و عبارات فریاد بزنید. اگر احساس خجالت می کنید در اتاقتان را 

 .داشته باشیددر اتاقتان انجام دهید تا با آن حس راحتی  ببندید و این کار را

شکایتی که گاهاً از دانش آموزان درباره یادگیری عمیق می شنوم این است که  .فایلی را برای تمرین گوش دادن انتخاب کنید :تمرین دوم

ا تمرکز خود را تغییر می دهید. روز اول بر روی گوش دادن به یک چیز هر روز برایشان خسته کننده است. پس در این تمرین هر چند روز شم

 یادگیری واژگان متمرکز شوید. روز بعدی بازی ای انجام دهید که در آن سعی بر فهمیدن کل فایل صوتی بدون نیاز به متن داشته باشید. روز

 ،آوا و احساس او را کپی کنید. بر روی تلفظ خودبعد، جمله ای را گوش دهید و فایل را متوقف کرده و آن را فریاد بزنید. ریتم صحبت کننده ، 

وش دادن کار کنید. بعد بازی ای انجام دهید که دو جمله را گوش دهید و سعی کنید آن را بلند با احساس آن را فریاد بزنید. روز بعد دوباره به گ
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یر می دهید پس آن را از جهات مختلف یاد می گیرید و و فهمیدن فایل برگردید. اساساً هر روز شما تمرکز خود را بر روی یک مبحث مشابه تغی

 .مهم این است که هر تکراری که شما انجام می دهید هدفی در پشت آن است
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بیاموزید ناخودآگاه بصورت رافصل سیزدهم: قانون پنجم گرامر   

حتی به شما گفتم که کتاب های گرامر خود را دور  انگلیسی حرف بزنید. عالی به شما قول داده بودم ،یاد بگیرید بدون اینکه گرامر بخوانید

 .چرا که به آنان نیازی ندارید. حاال به شما نشان می دهم به جای آن چه کاری انجام دهید بیاندازید

 

زبانی. قانون  این تکنیک بسیار ساده است. باور دارم این روش، بهترین روش برای یادگیری گرامر است. نه تنها گرامر انگلیسی بلکه گرامر هر

زاویه دید داستان را  ،، خواندن داستان از دیدگاه متفاوت است. اینها داستان های کوتاهی هستند که ما در آن Effortless Englishپنجم 

 .تغییر می دهیم. به زبان دیگر ما قاب زمان و گرامر را تغییر می دهیم تا چندین نسخه از یک داستان مشابه بسازیم

گوش دادن به این داستان های مختلف می توانید گرامر را ناخودآگاه و بدون اینکه به زمان و صرف آن فکر کنید، یاد بگیرید.  با خواندن و

داستان های دیدگاه آسان و با مزه هستند. از همه بهتر ، به شما کمک می کنند تا گرامر را با کمک درک شرایط مختلف داستان، بصورت 

دار و خاطره انگیز ی انگلیسی را با مفاهیم معنیاین اصل مطلب است. به جای خواندن قواعد گرامری، شما گرامر مکالمهناخودآگاه جذب کنید. 

 .یاد میگیرید

ری معلم زبان اسپانیایی دبیرستانی در  05توسعه یافت. در دهه TPRS داستان های دیدگاه اولین بار توسط بلین ری سازنده سیستم یادگیری 

بود. او به دنبال راه هایی بود که دانش آموزانش را با روشی غیر از تمرین های سنتی و روش های حفظ کردنی در کالس های زبان  کالیفرنیا

 است که واکنش تماماً بدنی در داستان ها( (Total Physical Response Storytellingمخفف .TPRS ،ترغیب کند
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Teaching Proficiency through Reading and Storytelling)) تدریس از طریق خواندن و تعریف داستان  مهارت

عی تر نیز خوانده می شود. اعتقاد ری این بود که دانش آموزان می توانستند با گوش دادن به داستان های خاص و ساده، مکالمه اسپانیایی را طبی

که برای سیستم خودم آنان را تغییر دهم و استفاده کنم. داستان های  یاد بگیرند. من سریعاً قدرت این داستان ها را متوجه شدم، و تصمیم گرفتم

 .است Effortless Englishدیدگاه در حال حاضر یکی از مهم ترین داستان های سیستم 

می شود. داستان های دیدگاه چگونه کار می کنند؟ در نسخه خیلی ساده شما به داستان اصلی گوش می دهید که معموالً در زمان گذشته گفته 

 .به بیان دیگر این داستان ها درباره اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده است

سپس به نسخه دیگری از داستان با دیدگاهی دیگر گوش می دهید. بطور مثال، شما ممکن است آن داستان مشابه را در زمان حال بشنوید. 

ده گفته خواهد شد. یا حتی نسخه ای دیگر که درباره اتفاقات گذشته ای اند سپس به نسخه ای دیگر از داستان گوش می دهید که در زمان آین

تمامی داستان های دیدگاه اینگونه اند ولی تغییر در زمان موجب تغییر در استفاده از زبان می شود. مخصوصاً در  .که تا به حال ادامه یافته اند

و طبیعی مرسوم ترین و مفید ترین زمان های گرامری را یاد می گیرید. و چون  افعال. با گوش دادن مکرر به این داستان ها شما خیلی ساده

فکر  شما آن ها را بصورت حسی و ناخودآگاه یاد گرفته اید، در حقیقت از آنها به صورت درست در زمان مکالمه استفاده خواهید کرد که نیازی به

 .کردن به آنها ندارید

دگاه، تمرکز آن بر مرسوم ترین ساختار های گرامری است. بعضی از دانش آموزان آنقدر غرق در فرم یکی از تمرکز های مهم داستان های دی

 :های کمیاب در گرامر می شوند که از فرم هایی که بومی زبانان به صورت روزانه از آنها استفاده می کنند، غافل شده اند. بطور مثال

 He slept for six hours از مرسوم تر  خیلی He will have been sleeping for six hours  است. اهمیت تسلط

. به همین دلیل داستان های دیدگاهی که شما استفاده خواهید استتر گذشته ساده( مهم تر است و همچین خیلی در مکالمه مفید (بر فرم اول

 .هستندکرد محدود به مرسوم ترین فرم ها 

ار در روز به آنها گوش دهید. نیازی به تجزیه تحلیل تغییرات گرامری ندارید. و قطعاً نیازی به خوبی آن این است که فقط نیاز دارید چند ب

. اینها ندارید، است شناسایی قواعد زبان شناسی گرامر نیز ندارید. نیازی به شناسایی اینکه کدام نسخه گذشته ساده است و کدام، گذشته کامل

 .برای زبان آموزانی که قصد سریع، آسان و خودکار صحبت کردن را دارند منحرف کننده استشاید برای زبان شناس ها مفید باشند ولی 

ی خود باید به حس خود اعتماد کنید و فقط هر نسخه از داستان را بدون تجزیه تحلیل کردن گوش دهید. سعی کنید ذهن تجزیه تحلیل کننده

داستان ها تمرکز کنید. با گذر زمان شما گرامر را به صورت ناخودآگاه جذب می کنید و  آرام باشید و بر روی اتفاقات رخ داده در .را خنثی کنید

 .بدون تالش از آنها بصورت درست استفاده می کنید

 استفاده از بدن در داستان گویی

شناسایی کرد. آشر زمانی که  دکتر جیمز آشر روانشناس، در دانشگاه سن خوزه یکی از اولین محققانی بود که اهمیت حرکات بدن در یادگیری را

او  متوجه شد دانش آموزان با ترکیب کلمات و عبارات، با حرکات مفهومی زبان را موثر تر یاد می گیرند، روش واکنش تمام بدنی را توسعه داد.

و سپس عمل نشستن را  "ینیدشنب " زبان را بدون ترجمه کردن تنها با استفاده از حرکات بدن تدریس می کرد. بطور مثال او در کالس می گفت

م نشان می داد. بعد از آن می گفت بایستید و عمل ایستادن را نشان می داد. بعد چندین بار انجام دادن دانش آموزان خیلی سریع متوجه مفهو

 .نشستن و ایستادن می شدند
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س می گفت بایستید همه کالس با او می در فاز بعدی در درس اشر به کالس می گفت که با او همکاری کنند. پس هر موقع که به کال

 .ایستادند. و وقتی که می گفت بنشینید کل کالس درکی که از کلمه داشتند را با نشستن نشان می دادند

در فاز آخر، اشر دستور را می گفت ولی آن را نشان نمی داد. بلکه نگاه می کرد تا اطمینان حاصل کند که کالس مفهوم را درک کرده است. 

 .ش آموزان با ایجاد ارتباط میان عبارات و عمل آن ها، نیاز به ترجمه را حذف می کردنددان

عقب عقب به سمت در  سپسبار بچرخ و  1، بلند شو"به مرور زمان، دانش آموزان کالس دکتر اشر قادر بودند که دستورات پیچیده تر همانند 

شر تسلط عمیق را فقط با استفاده از دستورات و انجام آنها ایجاد کرده بود. بعد ها دکتر اشر و را یاد بگیرند و نشان دهند. دکتر ا "ببندرا  برو و در

 .را با اضافه کردن ژشت ها برای نشان دادن حالت های انتزاعی تر، همانند فکر کردن یا امید داشتن، تغییر دادند TPR سایر محققان روش

 TPRS الهام گرفته از TPR د، دانش آموزان تا داستانی بساز کندبا هم تلفیق را انجام دادن و ژشت ها  عمل ه اگراست. ری متوجه شد ک

رکت دارند. این روشی است که دانش آموزان در آن بصورت جسمی و لفظی در قسمتی از داستان گویی مشا TPRSسریع تر یاد می گیرند 

 .بوده است Effortless Englishسیستم  بسیاری از قسمت های تکنیک شروع کننده

 نمونه ای از داستان های دیدگاه

 (اجازه دهید برای شما مثالی ساده از داستان دیدگاه بزنم ) به متن زیر توجه کنید

There is a boy. His name is Bill. Bill goes to the store. He buys a bottle of water. He pays 

two dollars for the water. 

تان کوتاه بود. خیلی جالب نیست، ولی شما آن را به راحتی متوجه شدید. داستان در زمان حال است و همه چیزی که خیلی خب، این یک داس

. شما نیاز دارید این است که متوجه داستان شوید. اگر این یک داستان صوتی بود شما هر روز به آن به مدت یک هفته یا بیشتر گوش می دادید

 .یادگیری عمیق است. پس شما قرار است این را بار ها تکرار کنید انهدفمبه یاد داشته باشید ما 

 (بعد از آن به شما همین داستان را می گویم، ولی این بار در زمان گذشته ) به متن زیر توجه کنید

There was a boy named Bill. Yesterday he went to the store. He bought a bottle of 

water. He paid two dollars for the water. 

آنها سخت تر و جالبتر هستند. ولی این یک مثال ساده بود که  .خیلی ساده بود. داستان های دیدگاه من مشخصاً طوالنی تر هستند ،خیلی خب

 .به شما کمک کند مفهوم کلی داستان های دیدگاه را درک کنید

و  همراه خواهید داشتبصورت ایده آل شما نسخه صوتی داستان را  د.یا خوانده ای ال و گذشته شنیده وخب حاال شما داستان بیل را در زمان ح

ه و به داستان در زمان گذشته بار ها و بار ها گوش می دهید. وقتی که به داستان ها گوش می دهید به قواعد گرامر فکر نکنید. نیازی به تجزی

ه آن ندارید. به داستان اول عل بی قاعده است. نه، نه ، نه نیازی به فکر کردن بف paid تحلیل ندارید که مثال آها این فعل گذشته بوده یا

دهید و مفهوم آن را متوجه شوید. همین کافی و ساده است، این گرامر را درک کنید. به داستان دوم گوش دهید و مفهوم آن گوش 

Effortless English است. 
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 () به متن زیر توجه کنیدبعد از آن به نسخه آینده داستان گوش می دهید 

Imagine there will be a boy. His name will be Bill. He'll go to the store and buy a bottle 

of water. He's going to pay two dollars for the water. 

 .این پایان مثال کوتاه ما در زمان آینده است

انجام دهید گوش دادن به این داستان ساده و کوتاه است. به نسخه زمان حال گوش می دهید.  دوباره می گویم، تمام چیزی که شما باید آن را

 .به نسخه زمان گذشته گوش می دهید. به نسخه زمان آینده گوش می دهید. هر روز برای یک هفته یا بیشتر به هر کدام گوش دهید

می توانیم هر گرامری را با این روش تمرین کنیم. بطور مثال ممکن است  ما حتی می توانیم نسخه های دیگری را نیز به آن اضافه کنیم. ما

 :بگویم

There was a boy. Since last year he has gone to the store every day. He has bought a 

bottle of water every day. He has paid two dollars for the water. 

ه من استفاده می کنم ندارید. به آن حال کامل می گویند ولی شما نیازی به دانستن آن ندارید. من نمی شما نیازی به دانستن اسم گرامری ک

 .خواهم که به آن فکر کنید. تنها چیزی که شما نیاز دارید این است که به هر نسخه از داستان گوش دهید

پس شما متوجه  Since last year کمک کنم. من گفتم مشخص است که من از عبارات اضافی استفاده می کنم تا به شما در فهم معنی

د. به اید که این افعال تغییر می کنند چرا که اتفاقی در گذشته رخ داده و به مدتی ادامه داشته است ولی شما نیازی به فکر کردن به آن نداری

. به داستان شماره یک، دو، سه، چهار گوش می همین دلیل است که این داستان ها بسیار آسان و قدرتمند هستند. شما فقط گوش می دهید

 .گیرید یک کودک یاد می و یادهید و گرامر را همانند یک بومی زبان

مخفی وقتی که گرامر را اینگونه یاد می گیرید، استفاده از اینگونه داستان ها شما را همانند یک ورزشکار تمرین می دهد و خود را از برنامه 

ن تفاوت میان یادگیری گرامر به عنوان یک علم کلی و دستیابی مهارت استفاده از گرامر در مکالمات روزمره است. شما آزاد می سازید. ای درسی

 .مهارت را می خواهید. می خواهید که از گرامر درست بدون فکر کردن به آن استفاده کنید

 چگونه به دروس دیدگاه گوش دهیم

دگاه تمام تالشتان را انجام دهید که بر داستان تمرکز داشته باشید و آن را در ذهن خود همزمان که برای کسب بهترین نتیجه از داستان های دی

گوش می دهید، تصور نمایید. آن قسمت از مغز که بر روی افعال اسم گذاری می کند و به آنها فکر می کند را خاموش کنید. به جای آن به 

ما گذشته می باشد. جلوی شما آینده است. حاال تصور کنید که داستان مورد نظر در جعبه یا خطی که بدنتان حرکت می کند فکر کنید. پشت ش

وقتی که به  .رادیو قرار دارد. به نسخه گذشته که گوش می دهید سعی کنید تصور داشته باشید که آن جعبه در پشت شما در گذشته قرار دارد

تصور کردن اینکه جعبه یا رادیو را در خطی قرار دهید به داستان یک  .ا تصور کنیدنسخه آینده گوش می دهید جعبه را در آینده، جلوی شم

 .مولفه بصری می دهد که به شما کمک می کند که گرامر را بیشتر به صورت حسی درک کنید
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ود. قانون سوم را به یاد شبا اینکه خیلی ایده خواندن این نمونه داستان ها ساده است، بسیار ضروری است که از نسخه های صوتی استفاده 

فقط به دنبال یادگیری گرامر بصورت حسی نیستید. میخواهید که گرامر گفتاری را یاد بگیرید. که  .گوش دادن کلید صحبت کردن است د:بیاوری

 .نیاز دارید گرامر را با گوش هایتان یاد بگیرید ،این به آن مفهوم است که همانند واژگان

صوتی درس دیدگاه حس درست بودن را در شما تقویت می کند، همان حسی که بومی زبانان دارند. هر تکرار و هر متغیر یادگیری گرامر با فایل 

این حس را توسعه می دهد. سرانجام فوراً گرامر درست را می شناسید چون که برای شما درست به نظر می آید. وقتی که متوجه شوید داستان 

 .نیازی به فکر کردن به قواعد زبانشناسی نیستهای دیدگاه کار می کنند دیگر 

زمانی  به یاد داشته باشید که مهارت گرامر واقعی باید فوراً رخ دهد. در مکالمات واقعی، شما باید گرامر درست را بدون حس دو دلی بیان کنید.

د می شود و داستان های دیدگاه یکی از بهترین برای فکر کردن به قواعد وجود ندارد. این مهارت گرامری فوری فقط بصورت ناخودآگاه ایجا

قدم های اضافی برای فکر کردن به قواعد کلی ندارید. گرامر درست را حساً  نیازی به با استفاده از این داستان ها،. هستندروش ها برای این کار 

ین تمرین برای تسلط به گرامر گفتاری را آموزش می بیان می کنید. این مستلزم زمان و تکرار است ولی داستان های دیدگاه به شما کارساز تر

 .دهد

 منفعت های روان شناسی داستان های دیدگاه

این  ما به بحث اینکه داستان های دیدگاه چه کمکی به انگلیسی شما خواهد کرد پرداختیم. این ها مهم اند. به هر حال منفعت های روانشناسی

 می باشند. قوی بسیارداستان ها 

 .اری از دانش آموزان خواندن گرامر های کلی یکی از درد آور ترین بعد های یادگیری انگلیسی استبرای بسی
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 بیشتر مردم خواندن گرامر را حوصله سر بر، گیج کننده و خسته کننده می دانند. بسیاری ایده حفظ کردن یک قاعده گرامری دیگر را وحشتناک

 .خاطرات بدی از دروس گرامر و امتحانات دارندخطاب می کنند. بسیاری از انگلیسی آموزان 

خواندن گرامر موجب می شود افراد باهوش احمق جلوه داده شوند. آنها تعداد بی شماری از صرف ها را مطالعه و حفظ می کنند. استفاده از 

حال وقتی که زمان مکالمه می رسد، خود مطالب انگلیسی، حروف اضافه، اسم های شمارشی یا غیر شمارشی را تجزیه و تحلیل می کنند. با این 

 مشکل من چیست؟"را دائماً در حال اشتباه کردن می بینند. با اینکه گرامر را می دانند ولی برای استفاده از آن تقال می کنند. از خود می پرسند 

 ."من که این را می دانستم

انستن گرامر را به زبانشناسان حرفه ای بسپارید. کار شما این است که مهارت آنها احمق نیستند. آنها دانستن را با مهارت اشتباه گرفته اند. د

 .است برای این عمل داستان های دیدگاه بهترین راه که گرامر را بصورت حسی به دست بیاورید و

 تمرین

جالب باشد. داستان ممکن است  این روشی جالب برای ساختن داستان دیدگاه خودتان است. یک داستان بسیار ساده پیدا کنید که برای شما

کلمه  1د که آسان باشد. نشامل چند کلمه و عبارت باشد که آنها را نمی فهمید و نیاز دارید که به دیکشنری مراجعه کنید. به هر حال نیاز دار

 .جدید حداکثر مقداری است که باید در یک داستان پیدا شود

زبان خود نشان دهید. از آنها بخواهید که این داستان را از دیدگاه های مختلف برای شما دوباره حاال این را به معلم انگلیسی یا دوست انگلیسی 

اهش نویسی کنند. آنها نسخه های مختلفی حداقل از زمان های گذشته، حال و آینده خواهند نوشت. بعد از اینکه هر نسخه را نوشتند. از آنها خو

 .سپس برای هفته های آتی به تمامی نسخه های این داستان ها هر روز گوش دهید کنید که هر نسخه را بخوانند و ضبط کنند.

توانایی وقتی که به تسلط این داستان ها رسیدید، این روند را با داستان جدید و کامال متفاوت تکرار کنید. خیلی ساده با هر روز گوش دادن شما 

 .قرار می دهید ،ک ورزشکار شما خود را در مهارت استفاده خودکار از گرامر درستگرامر گفتاری خود را توسعه خواهید داد. درست همانند ی
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 : کتاب های آموزشی خود را دور بریزید و به انگلیسی واقعی روی بیاوریدفصل چهاردهم: قانون ششم

لیسی ای که یاد گرفته اید نیست. آن برای سالیان سال انگلیسی خوانده اید. ولی وقتی به کسی در حال صحبت کردن گوش می کنید به نظر انگ

 .را سخت متوجه می شوید، و وقتی که صحبت می کنید مردم احساس گیجی می کنند

 دائماًمتاسفانه این تجربه خیلی مرسوم است این زمانی رخ می دهد که شما توسط روش های قدیمی آموزش داده شده باشید. جایی که معلم ها 

 .مرین های کالسی اندمتمرکز بر کتاب های درسی و ت

استفاده نمی کنیم. در حقیقت به شما اجازه می دهم که کتاب های  Effortless Englishبه همین دلیل ما از کتاب های درسی در 

ای یادگیری درسی خود را به دور بیاندازید. بفرمایید. آنها را به سطل آشغال بیاندازید. همانگونه که قبال گفته ام کتاب های درسی راه درست بر

 .انگلیسی واقعی را یاد می گیرید که قانون ششم ماست Effortless Englishزبان نیستند. با 

 

د کتاب های درسی مشکالت زیادی دارند. اول اینکه آنها متمرکز بر گرامر هستند. ما قبال درباره این موضوع صحبت کرده ایم که چرا شما بای

دیگر از مشکالت بزرگ کتاب های درسی این است که بیشتر به یادگیری انگلیسی رسمی می پردازند.  یکی .بیخیال کتاب های گرامری شوید

بیشتر در نوشتن مشاهده می کنید. کتاب های درسی خیلی متکی به دیالوگ های نوشته شده است که کامال غیر طبیعی  را این فرم از انگلیسی

 .اند

 احتماال شما این را می شناسید:
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+ Hello 

- Hello how are you? 

+ I'm fine and you? 

 .این دیالوگ را با ریتمی عجیب و تلفظی کامال غیر طبیعی می خواند گویندهکتاب های درسی شاید همراه فایل صوتی ای باشند که 

نگلیسی را می دانید سپس به در زندگی واقعی برای شما چه رخ می دهد؟ شما دیالوگ های کتاب های درسی را خوانده اید، و فکر می کنید که ا

آمریکا می روید. یک شخص را در ایستگاه اتوبوس مالقات می کنید و آنها به شما می  بطور مثال می کنند کشوری که در آنجا انگلیسی صحبت

وت تفا (how are you) بله آنها به شما سالم کرده اند و از شما می پرسند که حالتان چطور است ?hey what's up :گویند

 .آنها در حال استفاده از انگلیسی عمومی هستند که بیشتر میان بومی زبانان رواج دارد اینجاست که

یل در حقیقت، به عنوان معلمی در سن فرانسیسکو، این شکایت مرسوم را از بیشتر دانش آموزانم شنیده ام. آنها از کشور های بسیاری برای تحص

 .دیدند. خیلی از آنها نمرات عالی ای گرفته بودند خود را در سطح پیشرفته انگلیسی می به آمریکا آمده بودند. خیلی از آنها

گفته بود  با این حال زمان مکالمه با افراد واقعی که می رسید، مشکالت خیلی زیادی داشتند. دانش آموزی به نام اومبرتو را به یاد دارم که به من

وانم حرف مردم را در ایستگاه اتوبوس متوجه شوم، نمی توانم حرف گارسون ها را در رستوران ها نمیتوانم حرف هیچ کس را متوجه شوم. نمی ت"

درست همانند دانش آموزان  "متوجه شوم. فکر می کردم که در سطح پیشرفته انگلیسی قرار دارم ولی اصال نمیتوانم حرف کسی را متوجه شوم.

ده بود و هیچوقت مکالمات واقعی انگلیسی را یاد نگرفته بود. او نمرات خوبی در امتحانات دیگر اومبرتو کتاب های درسی مرسوم را مطالعه کر

 .کسب کرده بود ولی نمی توانست در زندگی واقعی عملکرد خوبی در انگلیسی داشته باشد

 یاین موردی دیگر از سختی های تلفظ واقعی نیز تفاوت بسیاری با چیزی که شما در کتاب های درسی و فایل های صوتیشان شنیده اید دارند.

 .است که دانش آموزان استفاده کننده از روش های قدیمی با آن دست و پنجه نرم می کنند

را آموزش  how are you مدارس معموال تلفظ رسمی وارد شده در دیکشنری ها را تدریس می کند. با این که کتاب های درسی به شما

-niceیا  ?howya doin? Hozit goin? Hey whassup گونه آن را بیان می کند می دهد یک شخص آمریکایی واقعی این

ta meetcha. 

زبان برای مکالمه داشتن واقعی در انگلیسی نیاز به فهم انگلیسی واقعی دارید. و این ها تنها مثال هایی ساده از سالم و احوال پرسی هستند. 

ی دانش آموزان سطح پیشرفته کتاب های درسی نیز برای مکالمه با افراد واقعی تقال می شامل کلی از این مثال هاست. بی دلیل نیست که حت

 .کنند

 تعداد اصطالحات مشکل مرسوم دیگر برای دانش آموزان کتاب های درسی است. انگلیسی سرشار از اصطالحات مختلف است. با این حال شما

مکالمه ای را با پدرم درباره موضوع تجارت ضبط کردم. بعد ها که آن مکالمه را مرور گیرید. تازگی  کمی از آنها را در کتاب های درسی یاد می

 .کردم شگفت زده شدم که چقدر از اصطالحات در یک مکالمه کوتاه استفاده کرده بودیم

فرهنگی اند و می تواند از اصطالحات عباراتی هستند که مفهومی متفاوت از تک کلمه ها دارند، آنها اغلب بسته به استعاره ها یا موضوعات 

 we scored a به شما بگوید تاندر یک مالقات تجاری همکارممکن است لحاظ درک کردن بسیار مشکل باشند. بطور مثال 
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touchdown on that project.   این اصطالح از فوتبال آمریکایی می آید و معنی موفقیتی بزرگ یا پیروزی را دارد. با اینکه این

 .ی میان آمریکایی ها مرسوم است، شما این را در کتاب های درسی یاد نمی گیریداصطالح خیل

ا روشن است که کتاب های درسی ابزاری نا موثر برای یادگیری اند. پس از چه ابزاری استفاده کنیم؟ همانند روشی که بومی زبانان انگلیسی ر

استفاده کنید. از ابزار انگلیسی واقعی استفاده کنید: قانون ششم. منظورم از واقعی  یادگرفته اند زبان را یاد خواهید گرفت اگر از ابزاری معتبر

چیست ؟ از منابع انگلیسی صحبت می کنم که برای بومی زبان است یا خیلی مشابه به آن چیزی است که آنها استفاده می کنند. آنها از کتاب 

 .ستفاده می کنندها، مطالب، کتاب های صوتی، پادکست ها، ویدئو ها و... ا

می  می توانید چندین و چند منابع صوتی از انگلیسی واقعی را در اینترنت پیدا کنید. پادکست ها عالی اند. من خودم پادکست ضبط می کنم. شما

 podcast/id1883336911-english-nes.apple.com/us/podcast/effortlesshttps://ituتوانید به 

د و بروید و به من که درباره انگلیسی، درباره یادگیری و ایده هایم صحبت می کنم گوش دهید. کامال رایگان، و آسان است. میتوانید گوش بدهی

درحال صحبت کردن هستم. من  سادهای من موجود است. من خیلی گوش بدهید و گوش بدهید. حجم زیادی از انگلیسی واقعی در پادکست ه

 .کردن یا خواندن نیستم گریبومی زبانم. در حال بازی

دکستی و هزاران پادکست دیگر در اینترنت موجود است. میتوانید پادکست هایی درباره یادگیری انگلیسی انتخاب کنید یا بهتر از آن می توانید پا

وع آن عالقه مند هستید. اگر از ورزش خوشتان می آید پادکست های انگلیسی را انتخاب کنید که مردم در آن درباره را انتخاب کنید به موض

ورزش صحبت می کنند. اگر از ماشین خوشتان می آید کسی را پیدا کنید که درباره ماشین ها صحبت کند. اگر ورزش یا سالمتی دوست دارید 

 .پادکستی درباره آنها پیدا کنید

العاده برای تمرین توانایی شنوایی شماست. کتاب های صوتی کتاب هایی اند که دیگران آن را می خوانند و برای کتاب های صوتی راهی فوق

مخاطب ضبط می کنند. پس به جای خواندن کتاب، به آن گوش می دهید. نکته اینجا است که شما کتاب های صوتی ای انتخاب کنید که 

همچنین کتاب هایی را انتخاب کنید که برای شما آسان باشند. ممکن است که شما نیاز داشته باشید از  .ساخته شده باشند برای بومی زبانان

کتاب های کودکان شروع کنید. مشکلی نیست. من به شما تضمین می کنم که گوش دادن به کتاب های کودکان خیلی جالب تر و مفید تر از 

 .ر بر درسی استاستفاده از کتاب های حوصله س

د. چرا یکی از مثال های مورد عالقه من از منابع معتبر، استفاده از کتاب های کودکانه ای است که با فایل صوتی باشند. اینها بسیار مفید هستن

شوم معموال مجبورم میکه می توانید هم گوش بدهید و همزمان آن را بخوانید. خیلی ساده می توانید لغات نا مفهوم را در دیکشنری پیدا کنید. 

های کودکانه خجالت نکشند. احتماال خواندن کتابی از دکتر سیز را خیلی جالب تر از دانش آموزان بالغ خود بگویم که زیاد از خواندن کتاببه 

 .خواندن کتاب های درسی بیابید. چون داستان واقعی نوشته شده برای بومی زبانان است

تری رسیدید میتوانید به کتاب هایی گوش بدهید که برای نوجوان ها و جوان ها هستند. فقط به گوش دادن اگر بهتر شدید و به سطح باال

انگلیسی واقعی ادامه دهید. وقتی که چیزی برایتان آسان شد سپس موضوعی را انتخاب کنید که کمی سختر باشد تا اینکه آن نیز آسان شود. 

یا فیلم های آمریکایی، فیلم های بریتانیایی، استرالیایی یا  BBC یا CNN رسید می توانید به سر انجام وقتی که شما به سطح پیشرفته می

 .... گوش دهید. ولی دوباره باید عرض کنم که آنها سطح پیشرفته اند. با چیز های آسان شروع کنید

https://itunes.apple.com/us/podcast/effortless-english-podcast/id188333691
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انان از آن استفاده می کنند. شما زبان عجیبی که فقط با تمرکز بر منابع انگلیسی واقعی شما خود را غرق در انگلیسی ای می کنید که بومی زب

برای دانش آموزان تدریس می شود را یاد نمی گیرید. من تضمین می کنم با گوش دادن به انگلیسی واقعی، زبان مفیدی که در زندگی واقعی 

صطالحات و فرهنگ را نیز آموزش میبینید که بسیار استفاده می شود یاد خواهید گرفت. همزمان چون که شما از منابع معتبر استفاده می کنید، ا

 .برای فهم انگلیسی گفتاری حیاتی است

من نسخه ای صوتی از این کتاب را نیز ساخته ام که شما می توانید از این کتاب برای یادگیری انگلیسی استفاده کنید. پشت کتاب را برای 

 کلیک کنید( اینجااین کتاب به همراه فایل صوتی آن ) برای دانلود نسخه انگلیسی  .اطالعات بیشتر بخوانید

ات انجام شده توسط پیشرفت داشته باشید. تحقیق TOEFL منابع انگلیسی واقعی حتی به شما کمک می کند که سریع تر در امتحاناتی مثل

درصد بیشتر از  61دکتر اشلی هستینگ نشان داده دانش آموزانی که از منابع معتبر ) کتاب ها، فیلم ها، برنامه های تلویزیونی( استفاده کرده اند 

 .آنهایی که منابع آماده سازی تافل را مطالعه کردند پیشرفت داشته اند

شما اصول  ،صلی شماست ولی همچنین خواندن منابع معتبر هم بسیار قدرتمند است. با خواندن؟ با اینکه گوش دادن تمرکز اچطورخواندن 

ی مشابه ای که با گوش دادن به منابع معتبر انجام داده اید را دنبال می کنید. داستان های آسان انگلیسی یا رمان های آسان انگلیسی را م

هستند. چیزی را انتخاب کنید که لذت بخش است، چیزی که جالب باشد، شاید یک رمان خوانید. کتاب هایی را انتخاب می کنید که لذت بخش 

 .یا شاید یک داستان ماجراجویانه یا هر موضوع یا دسته بندی که شما را جذب خود می کند

گلیسی است. خواندن منابع معتبر العاده برای افزایش دایره لغات اندکتر کرشن این روش را خواندن داوطلبانه نام گذاری کرده است و راهی فوق

در یکی از فصول آینده متوجه خواهید شد که  .واژگان را خیلی سریع تر از خواندن لیست ها یاد بگیریدقادر خواهید بود  ،شمانشان داده که 

اده که خواندن و گوش دادن به خواندن بهترین فعالیت ممکن است که بتوانید توانایی نوشتاری انگلیسی خود را افزایش دهید. تحقیقات نشان د

 منظور لذت بردن ما را در امتحان تافل به عملکردی ممتاز می رساند. همیشه به دانش آموزانم پیشنهاد کرده ام که با داستان های کودکانه

های سطح بندی شده می  شروع کنند. معموال چیزی که برای سطح دبستانی ها یا راهنمایی باشد. برای کسانی که تازه شروع می کنند داستان

، هاردی بویز و ننسی درو را دوست دارم. اینها شامل تعداد زیادی کتاب هستند. با بامپز گوستوانند بسیار مفید باشند. همچنین سری کتاب های 

نی هستند و می توانند به شما کمک کنند که توانایی نوشتن، سرعت خواندن و واژگان شما را موضوع. آنها کتاب های بسیار آسا 65بیش از 

 .افزایش دهند

همانطور که پیشرفت می کنید طبیعتاً به سراغ کتاب ها و فایل های صوتی سخت تر خواهید رفت. یکی از استراتژی هایی که می توانید پیش 

ه خیلی به آن عالقه داشته باشید و تمام کتاب های او را بخوانید. بطور مثال اگر شما از داستان های بگیرید این است که نویسنده ای بیابید ک

چرا به سراغ کتاب های دنیل  عالقه داریدکتاب های رمان  بهترسناک لذت می برید می توانید از کتاب های استفن کینگ استفاده کنید. اگر 

سخه صوتی اینان را نیز پیدا کنید. وقتی که یک سری از کتاب ها را تمام کردید، توانایی انگلیسی واقعی استیل نمی روید؟ چه بهتر اگر بتوانید ن

 .خود را به شکل شگفت آوری پیشرفت داده اید

معموال بر روی موضوعات خود سازی و موفقیت متمرکزم. من از اعضایم می خواهم که بر روی  Effortless Englishدر دوره های 

و انگلیسی واقعی که در درسهایم وجود دارد تمرکز کنند نه به قسمتی خاص از زبان. هر چه بیشتر به شکل احساسی به موضوع در  موضوعات

 .جهان اطراف ارتباط برقرار کنید یادگیری انگلیسی برای شما آسان تر می شود

https://talk.zabanshenas.com/t/effortless-english-learn-to-speak-english-like-a-native/266
https://talk.zabanshenas.com/t/effortless-english-learn-to-speak-english-like-a-native/266
https://talk.zabanshenas.com/t/goosebumps-aj/680
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فراموش کنید که در حال خواندن یا گوش دادن به  مالًکه آنقدر در موضوع غرق شوید که کا رخ می دهددر حقیقت بهترین شرایط زمانی 

 .. وقتی که این اتفاق رخ دهد یادگیری زبان بدون تالش می شودهستیدانگلیسی 

 خیلی آسان؟ خیلی سخت؟ یا درست؟

ب کنند که بسیار آسان چگونه باید تصمیم بگیریم به چه چیزی گوش دهیم یا بخوانیم؟ اغلب دانش آموزانم نگران این هستند که چیزی را انتخا

 .پیشنهاد من آن است که چیزی را انتخاب کنید که با کمترین سختی آن را متوجه شوید ولی کمی شما را به زحمت بیاندازد .باشد

ها این باور آن .تر باشدکه یک سطح از سطح فعلی شما باال می شناسند. این را به عنوان منابعی می نامند 5+زبانشناسان این را ورودی قابل فهم 

 .ندرا دارند که دانش آموز زبان دوم را زمانی بهتر یاد میگیرند که در وضعیت کم استرس باشند و به موضوعی که مورد بحث است عالقه مند باش

قط تعداد است. نیاز دارید که بخوانید و به موضوعی سریع گوش دهید، که ف "نیاز به دیکشنری"راهی آسان برای فهم سختی یا آسانی موضوع 

کمی لغات نامفهوم در هر صفحه وجود داشته باشد. چون بیشتر آن منبع را متوجه می شوید میتوانید معنی آن کلمات را بدون زحمت دادن به 

ز خود حدس بزنید. فقط ادامه دهید چون سر انجام به آن کلمات جدید بر خواهید خورد. وقتی که به آن بر خوردید حدسی دیگر یا حتی بهتر ا

 یقبلی، برای فهم آن کلمه خواهید زد. سر انجام شما مفهوم این واژه جدید را با لذت بردن از انگلیسی واقعی بدون نیاز به دیکشنری یاد م

 .گیرید

و... استفاده وقتی که به منابع واقعی انگلیسی گوش می دهید. انگلیسی واقعی ای را یاد می گیرید که آمریکایی ها، کانادایی ها، بریتانیایی ها 

 می کنند. این روشی است که ما در حقیقت صحبت می کنیم. با جایگزینی این منابع با کتاب های درسی خود را برای ارتباطات واقعی آماده می

ه کنید. وقتی که کسی به شما در خیابان سالم می کند متوجه آنها می شوید. وقتی که کسی از اصطالحات مرسوم استفاده می کند، متوج

 .منظورشان می شوید. سرانجام شما کامال متوجه برنامه های تلویزیونی و فیلم ها هم خواهید شد

 .قانون شش مهم است: انگلیسی واقعی را یاد بگیرید

 یادگیری مکالمه طبیعی

ی در کالس های انگلیسی در سن فرانسیسکو جایی که قبال زندگی می کردم دانش آموزانی با نمرات باال در امتحات انگلیسی و نمرات عال

نمی توانستند حرف مردم اطرافشان را متوجه شوند. آنها متوجه نمی شدند که  ،مالقات کرده بودم. با این حال وقتی که در کافه می نشستند

 .مردم عادی آمریکایی چه می گفتند

 .گرامری بود. فکر میکنم این اصل قضیه است آنها به روش رسمی و آکادمیک آموزش داده شده بودند که تمرکز اصلیشان بر روی قواعد

ه با مکالمات عمومی و مرسوم باید اولین چیزی باشد که یاد می گیرید. اولین نیاز شما برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است. می خواهید ک

خواهید که با همکارانتان هم صحبت شوید و  می .مردم در کافه صحبت کنید. می خواهید دوست پیدا کنید و متوجه شوید که آنها چه می گویند

 .می خواهید فیلم ها و برنامه های تلویزیونی را متوجه شوید

 .انگلیسی عمومی باید اولین چیزی باشد که شما یاد می گیرید. بعد از آن اگر نیاز داشتید بر روی انگلیسی آکادمیک تمرکز کنید
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عی و بدون اکت را ضبط کرده ایم. اینها مکالمات واقعی با دوستان و خانواده و شریک تجاری برای کمک به شما ما یک مجموعه از مکالمات واق

یاد میگیرید که ما هر روز با هم استفاده می کنیم که شامل را هستند. ما در حال خواندن متن نیستیم. ما بازیگر نیستیم. شما انگلیسی واقعی ای 

 .و... می باشنداصالحات، فحش ها، شوخی ها، منابع فرهنگی 

بخش هایی از انگلیسی که در کتاب های درسی   ( "ah" "um" "y'know" "like")را نیز یاد میگیرد  بطور مثال پر کنندهشما کلمات 

م و ما از عبارات استفاده می کنی که قید نشده اند. شما ریتم طبیعی انگلیسی را می شنوید، شیوه ای که ما به عقب و جلو میرویم و شیوه ای

 .شیوه ای که در وسط حرف یکدیگر می پریم

یک ما همه ی مکالمات را به متن تبدیل کرده ایم که شامل نکات ریزی اند که به توضیح اصطالحات می پردازند که شما نمی توانید آنها را در 

یک  من و دوستانم. ستبزرگترین نیاز اعضای ما نای دیکشنری پیدا کنید. ما این کار ها را انجام دادیم چون به این موضوع نیاز بود. در حقیقت

 .کنید یشانپیدا www.learnrealenglish.comدوره از مکالمات را با متون و توضیحات ساخته ایم که می توانید در سایت 

 

  

http://www.learnrealenglish.com/
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 یاد بگیرید( بجذاهای  قصهفصل پانزدهم: قانون هفتم )انگلیسی را با   

این بوده که به شما صحبت کردن و فهمیدن انگلیسی را سریع، درست و خودکار آموزش  Effortless Englishیکی از اولین اهداف 

 .قسمتی است که این روش را از سایرین متفاوت می کند و خودکار بودن از فکر کردن در انگلیسی به وجود می آید "خودکار"دهد. قسمت 

کنید. دیگر به گرامر و تلفظ فکر نمی کنید. انگلیسی جزئی از شماست. درست همانند ما به انگلیسی فکر می کنید، دیگر ترجمه نمیوقتی که ش

 .زبان مادری خودتان

 

ر را کسب کرده اید. شما بدون هیچ استرسی سریعاً متوجه می شوید،. چون شما به انگلیسی فک Effortless Englishدر این مرحله شما 

ما می کنید، کلمات سریع و آسان از دهانتان جاری می شوند. گرامر درست را بدون فکر کردن به قواعد گرامری استفاده می کنید. اگر کسی از ش

 ".نمی دانم، فقط می دانم چه چیزی به نظر صحیح می آید"پرسید چگونه این کار را می کنید، احتماالً میگویید 

این مرحله است. شما قادرید که سریعاً متوجه شوید و سریعاً واکنش نشان دهید. دو دلی از بین می رود. تقال، سرعت مشهود ترین تغییر در 

 .استرس، شک و شبهه، گیجی، همه و همه از بین می روند. همانند یک بازیکن فوتبال حرفه ای هستید که با قدرت و ظرافت کار می کند

در آخر  تانرا یاد گرفته اید. فقط یک قانون دیگر وجود دارد و من بهترین را برای  Effortless Englishتا به اینجا در جاده تسلط شما 

 .کنار گذاشته ام
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پاسخ بده. این قانون هفتم و پایانی  -ب این قانون چیست؟ داستان های گوش بده دهد. خمیتمرین سرعت به شما قانون هفتم روشی است که 

Effortless English ین داستان ها یاد بگیرید که به انگلیسی فکر کنیداست. با ا. 

 پاسخ بده یا داستان هایی که من گاهی داستان های کوتاه خطابشان می کنم چه داستان هایی اند؟ -داستان های گوش بده 

زش دیده بودید. وقتی که معلم می زمانی که به مدرسه های انگلیسی می رفتید را بیاد دارید؟ احتماال شما با گوش دادن و تکرار کردن قواعد آمو

 و سپس معلم ادامه می دهد ?Hi, How are you و همه با هم تکرار می کنند ?Hi, How are you گوید بعد از من تکرار کنید

 I'm fine, and you? سپس همه کالس با هم می گویند I'm fine, and you?  این روش گوش دادن و تکرار کردن است. این

 .دیمی برای یادگیریست، ولی قوی نیستیک روشی ق

ط چرا؟ وقتی که شما گوش می دهید و تکرار می کنید، نیازی به فکر کردن به انگلیسی ندارید. شما اصالً نیازی به فکر کردن ندارید. شما فق

ین حال شما گفته او را تکرار می کنید. چیزی که معلم می گوید را تکرار می کنید. حتی نیازی به فهمیدن اینکه او چه می گوید ندارید ولی با ا

 .این تمرینی بدون دخالت ذهن با کمترین منفعت است

حاال بعضی وقتها، بعد از اینکه کمی در کالس های سنتی گوش دادید و تکرار کردید، معلم شروع به سوال پرسیدن می کند که شما می توانید 

شما می و  ?How are you د. بطور مثال، به جای تکرار کردن معلم از شما می پرسدبا واکنش هایی که یاد گرفته اید به آنها پاسخ دهی

که این حالت کمی بهتر است چون شما حداقل به جای تکرار عباراتی که امکان دارد متوجه شوید یا نشوید   ?I'm fine, and you گویید

 .مشغول پاسخ دادن به سواالت هستید

 I'm شما همیشه می گویید ?how are you ی از قبل پیش بینی شده اند. وقتی که معلم می پرسدمشکل اینجاست که اینها پاسخ ها

fine and you   می دانید که معلم قرار است چه بگوید و می دانید که شما قرار است چه بگویید. مکالمات واقعی غیر قابل پیش بینی

 .پاسخ بده خیلی قوی تر هستند -مه چیز آماده باشید. داستان های گوش بده قرار است رخ دهد، باید برای ه چهدانید  هستند. هرگز نمی

قانون  احتماالً اولین سوالی که برای شما پیش می آید این است: چرا داستان ها؟ در قانون پنجم من به شما درباره داستان های دیدگاه گفتم. در

داستان ها کردم. حاال به شما می گویم که کلید انگلیسی خودکار داستان های ششم شما را تشویق به خواندن و شنیدن منابع معتبر مخصوصاً 

 .پاسخ بده است -گوش بده 

داستان ها به طور شگفت آوری قدرتمند اند چرا که آنها روشی ایده آل برای تحویل اطالعات به مغز هستند. انسان ها هزاران سال پیش حتی 

 وزش و یادگیری استفاده می کردند. چه چیزی موجب شده داستان ها اینقدر قوی باشند؟ها برای آمقبل از اختراع خط از داستان

داستان ها احساسی هستند. ما عاشق قهرمان ها هستیم و از انسان های شرور متنفریم، و این مهم است. چرا که احساسات خالق خاطرات 

. آنها می توانستند مستقیماً کردندداستان ها برای تدریس اصولشان استفاده می  قدرتمند اند. به همین دلیل است که از هزاران سال قبل، ادیان از

اصولشان را آموزش دهند، ولی می دانستند که داستان ها عقیده ای عمیقتر و قوی تر می سازند. و وقتی که داستانی طراحی شود که عجیب، 

پاسخ بده از شخصیت  -د. به همین دلیل است که داستان های گوش بده خنده دار یا به شدت احساسی باشد، ساده تر به خاطر سپرده می شو

ی قهوه ای یا یک شخص هایمعمولی با مود: یک شخص دام ساده تر به خاطر سپرده می شو. کاندهای عجیب و وقایع اغراق آمیز ساخته شده 

دام را بعد از یک سال به یاد خواهید آورد؟ معموال کسی که که یک متر قد دارد و موهایش سبز است. اگر آنها را در مهمانی ای مالقات کنید ک

 .عادی نیست
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نام دارد استفاده  "داستان را بپرس"پاسخ بده از تکنیکی که  - در کنار عجیب، خنده دار بودن، یا اغراق آمیز بودن، داستان های گوش بده

این تکنیکی است که توسط بلین ری ساخته شده  .گفتم پرسیدن یک داستانداشته باشید، نگفتم تعریف یک داستان،  دکند. لطفاً این را به یامی

 است. معلم با پرسیدن چندین سوال خیلی ساده و آسان داستانی را می سازد. چرا؟

 شما. نیست فعال غیر بده پاسخ –چون سوال ها شما را تمرین می دهند که سریع متوجه شوید و واکنش نشان دهید. یک داستان گوش بده 

انبوهی از سواالت بی پایان شوید و خیلی سریع به آنها پاسخ دهید. معلم خیلی آهسته با اضافه کردن اطالعات بیشتر داستان را  متوجه دائماً باید

 .می سازد

ی از ست. در بیشتر اوقات به گروه کوچکسان و جواب های شما همیشه کوتایک بعد مهم از این داستان ها این است که سواالت همیشه آ

لمه کلمات پاسخ خواهید داد. تمرکز این داستان ها سرعت است، نه طول پاسخ ها. به یاد داشته باشید برای به دست آوردن باالترین سطح از مکا

 .انگلیسی نیاز دارید سریع باشید. شما باید فوراً متوجه داستان شوید و به آن واکنش نشان دهید

معلم از شما سوالی می پرسد که جواب آن را نمی دانید. وقتی این اتفاق افتاد باید سریعاً پاسخی را گاهی وقتی به داستان گوش می دهید، 

 .حدس و فریاد بزنید

کنید. چون ی مغز خود را خاموش میپس این روندی از سواالت و پاسخ های بدون توقف است. در طول این روند، شما قسمت تحلیلی و آهسته

ارید سریعاً به آنها پاسخ دهید. زمانی برای فکر کردن به گرامر، واژگان یا چیز دیگری ندارید. از این طریق است که سواالت زیادند و نیاز د

 .بده سرعت شما را تمرین می دهند پاسخ –داستان های گوش بده 

کنش نشان دهید. باید سریع و خودکار وقتی که از این داستان ها استفاده می کنید، به خود آموزش می دهید که سریع متوجه شوید و سریع وا

.به این دلیل است که این داستان ها بسیار  "معنی آن چه بود؟" بدون فکری همانند بدون اینکه فکری اضافی داشته باشید صحبت کنید.

 .قدرتمند اند. شما یاد میگیرید که به انگلیسی فکر کنید و بدون ترجمه کردن سریع صحبت کنید

 چگونه کار می کنند؟ داستان های کوتاه

 .اجازه دهید برای شما نمونه ای ساده و بسیار آسان از داستان های کوتاه را مثال بزنم، فقط در چند جمله کوتاه

 :پاسخ بده اینگونه کار می کنند. به عنوان معلم از شما می پرسم-حاال فرض کنید که داستانی کوتاه درباره میمون دارید. داستان های گوش بده

 

Class, there was a monkey. Was there a monkey?  

 شما فریاد می زنید

Yes!  

 میتوانید اینگونه نیز فریاد بزنید

Yes there was a monkey! 
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 .استولی جواب تک کلمه ای نیز کافی 

 سپس می گویم

Was there a moneky or was there a girl? 

 شما سریعاً فریاد می زنید

A monkey…A monkey. 

 و دوباره میگویم

Ah so there was a monkey? 

 دوباره شما فریاد می زنید

Yes, a monkey. 

 می گویم

Ah, I see… there was a monkey. What was his name? 

 انید سریع فریادس زده و تا می توزنید جان یا جیم یا هر چیز دیگر، شما اسمی را حد شما اسم او را نمی دانید پس سریعاً حدس میست که اینجا

 زنید.ب

 می گویم:

His name was Reggie. Was Reggie a moneky or was Reggie a girl? 

 و دوباره شما فریاد می زنید

A monkey. 

هم و این روند به مدت بیست دقیقه یا بیشتر ادامه پیدا میکند و آهسته این داستان ساخته می شود. من به پرسیدن سوال های بیشتر ادامه می د

گیرید که واکنش نشان دهید، تا سریع و سریعتر  یاد می .چون شما دائماً در حال پاسخ به سواالت هستید یاد می گیرید که به انگلیسی فکر کنید

نها وجود مشخصاً این مثالی بسیار ساده است. داستان های کوتاه من طوالنی تر و جالب تر هستند و سواالتی بیشتر در آ .به انگلیسی پاسخ دهید

 پاسخ بده نیز می شود-دارد. )می توانید یک نمونه ساده و رایگان را دانلود کنید که شامل داستان گوش بده

grammar-view-of-http://EffortlessEnglishClub.com/point) 

 .استان ها استفاده می کنید، به تدریج خود را تمرین می دهید که به انگلیسی فکر کنیدو وقتی که شما از این د

http://effortlessenglishclub.com/point-of-view-grammar
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چرا که آنها داستان اند، می توانید اتفاقاتی که در آن رخ می دهد  .پاسخ بده نوعی از تمرین دادن مغز بصورت فعال است-داستان های گوش بده

چون داستان ها عجیب و خنده دارند، انگلیسی استفاده شده در آنها را  .ی مفهومی یاد می گیریدرا تصور کنید. عبارات، گرامر و واژگان را در حالت

گیرید که به انگلیسی فکر کنید و سریع و  به مدت طوالنی تری به یاد خواهید داشت. چون دائماً در حال پاسخ دادن به سواالت هستید، یاد می

 .سریع تر واکنش نشان دهید

را ماهرانه تلفیق کرده و به ابزاری برای  Effortless Englishپاسخ بده خوب، تمامی عناصر سیستم -تان گوش بدهدر حقیقت، یک داس

 .یادگیری قدرتمند تبدیل ساخته است. من ابزاری بهتر از این، برای پیشرفت سریع انگلیسی گفتاری نمی شناسم

 به شما کمک می کند روان تر صحبت کنید. دانستن فرهنگچگونه 

 وقتی که داستان های کوتاه را می سازم، سعی می کنم آنها را خنده دار و عجیب بسازم تا به یاد داشتن شان آسان شود. همچنین سعی می کنم

 .که فرهنگ آمریکایی را نشان دهم. در پایان این فصل به طور مثال شما تمرینی خواهید دید

اند که شما یک زبان را اگر بتوانید با شناخت فرهنگ آن کشور شروع کنید سریع تر یاد  چرا این کار را انجام می دهم؟ تحقیقات نشان داده

ی دکتر استفن کرشن که مخالف اعتقاد عمومی مردم است، حتی مردمی که انگلیسی را به عنوان یک بالغ بطور مثال بنا بر گفته .خواهید گرفت

ی که آنها را از این قافله عقب نگه داشته، عاجز بودن از ساختن صدا های جدید نیست، یاد می گیرند هم می توانند یک لهجه عالی بسازند. چیز

وقتی کودکی به آمریکا می آید و انگلیسی یاد می گیرد، می خواهد که خود را تطبیق دهد، پس  .بلکه ارتباطشان با کشورشان و فرهنگشان است

ای بالغ شود. به بیان دیگر، آنها هویت ایجاده شده دارند و سعی می کنند که بیشتر با او همه کار انجام می دهد تا بتواند همانند آمریکایی ه

 .فرهنگ بومی ارتباط عمیق ایجاد کنند

ولی راه هایی وجود دارد که به این منظور برسیم. بهترین راه برای انجام این کار این است که شما انگلیسی را از طریق قسمتی از فرهنگ 

رید که خیلی دوست دارید ) می تواند بریتانیایی، استرالیایی نیز باشد اگر انگلیسی را در آن یاد بگیرید و خود را در آن غرق کنید. آمریکایی یاد بگی

ی می تواند هر چیزی باشد، موسیقی، فیلم، غذا، هنر های رزمی یا هر چیز دیگر که برای شما جذاب باشد. مخصوصاً اگر شما چیزی را در فرهنگ

 (.به فرد بیابید، مثالً فوتبال آمریکاییمنحصر 

ه اشتراک یک مورد مهم تر این است که شما با بومی زبانانی که همان مورد مشابه را دوست دارند ارتباط برقرار کنید و عالیق خودتان را با آنها ب

 .به تلفظ شما نیز کمک خواهد کردرید. امتحان کنید و ببینید. این به شما کمک می کند که روان تر صحبت کنید و همچنین ذابگ

 حرکات و داستان های کوتاه

دکتر جمز اشر تاکید بر ارتباط میان حرکات و یادگیری  "واکنش تمام بدنی" من اهمیت حرکت داشتن را در فصول ابتدایی بیان کردم. روش

از هر دو  Effortless Englishط ساخته است. آقای بلین ری، حرکات را با داستان ها مرتب "واکنش تماماً بدنی داستانی"دارد. روش 

 .سیستم استفاده می کند

وقتی که در کالسی تدریس می کنم یکی از چیز هایی که به دانش آموزانم می گویم این است که نیاز دارند به داستان های کوتاه با فعالیت 

 .اسخ های شما چقدر قدرتمند باشدتماماً بدنی گوش دهند. بیشتر قدرت داستان های کوتاه از این می آید که پ

در هر داستان کوتاه شما به سه گونه جمالت گوش می دهید. باید به هر کدام از این جمالت به شیوه ای خاص گوش دهید. اولین قسمت از 
د داشته باشید حرکات و می دهید. به یا نشان سوال نیست ولی شما با گفتن آاااااا به آن واکنش ،یک شرح از داستان است. شرح دادن ،جمالت
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هم احساسات با شدت بیشتر، قوی تر هستند. پس نگویید آاه. فریاد بزنید و بدنتان را همزمان حرکت دهید. وانمود کنید که صحبت های گوینده م
نشان می دهید لبخند ترین و جالب ترین اطالعاتی است که تا به حال شنیده اید. سرتان را به نشانه تایید تکان دهید و همزمان که واکنش 

 .بزنید

سوالی است که شما جواب آن را می دانید. وقتی که این گونه جمالت را می شنوید، تا می توانید جواب را بلند فریاد بزنید  ،دومین نوع از جمالت
دستانتان را همزمان که می گویید بله و همزمان با این کار از ژست های مختلف استفاده کنید که نشان دهد واقعاً هیجان زده اید. اغراق بورزید. 

 .به باال ببرید

که در داستان های کوتاه می شنوید سواالتی اند که شما جواب آن را نمی دانید. همانطور که قبال به آن اشاره کردم در  ،سومین نوع از جمالت
نوع اول و دوم حدس خود را فریاد بزنید و از ژست های  این شرایط کار شما این است که یک حدس را تا جای ممکن سریعاً فریاد بزنید. همانند

 .اغراق آمیز استفاده کنید

تلفیق سرعت، فریاد، حرکت جمله را در حافظه شما هک می کند. به جای فقط صدا، شما صدا، حرکت و احساسات را با هم درک می کنید. نیاز 
اطی میان انگلیسی صحبت کردن با احساس شوق ایجاد می کنید، چرا که به تکرار کمتری برای حفظ کردن دارید. همچنین با اینکار ارتب

 .می سازید همزمان یک آنکراژ مثبت

د بله یا خیر. به این دلیل است که سواالت طراحی شده بسیار آسان هستند. ناسترسی در داستان های کوتاه وجود ندارد چون همه می توانند بگوی
را کامل حذف می کنید و مستقیم به سراغ  کننده مغز خودکنش نشان دادن است. شما قسمت تجزیه این تمرین حفظ کردن نیست، تمرین وا

 .سریع پاسخ دادن می روید

تمرینی دیگر که در کالس هایم انجام می دهم بازگو کردن داستان هاست. وقتی که دانش آموزان به یک داستان دوباره گوش می دهند آن را 
یکی از دوستان خود بازگو می کنند. آنها می ایستند و از کله بدن خود با ژشت های قوی استفاده می کنند و خوب می شناسند، سپس برای 

نه به داستان را با صدایی بلند و پر از شوق می گویند. ایده اصلی این است که داستان را تا می توانند سریع بگویند و به سرعت متمرکز باشند 

 .دقت

ام می دهید. وقتی که به سوال و جواب ها مسلط شدید فایل صوتی داستان کوتاه را قطع کنید و با حسی قدرتمند داستان ا انجر شما نیز این کار
و حتی  وجود نداردسرعت زیاد بازگو کنید. این را تبدیل به یک بازی کنید و به دنبال سرعت باشید. مشکلی با اشتباه کردن و با را با صدای بلند 

 .ت داستان را تغییر دهید. فقط صحبت کردن را تا جایی که می توانید تمرین کنیدمی توانید اطالعا

ند نکته اینجاست که بهترین بازده یادگیری زمانی رخ می دهد که در بهترین حالت خود، فعال و درگیر با موضوع باشید. درس های زنده من همان
د این حس در خانه آهنگ مورد عالقه خود را پخش کنید، درها را ببندید تا کنسرت های راک هستند و همه انرژی عظیمی دارند. برای ایجا

ای کسی شما را نبیند. حاال قبل از گوش دادن به داستان های کوتاه شروع به پریدن به این ور و آن ور کنید تا پر انرژی شوید. به داستان ه
هیجان زده شوید، از خود بی خود شوید. جواب ها را فریاد بزنید و در آخر با  کوتاه گوش دهید، همانطور که داستان های کوتاه را انجام می دهید

ید بازگویی سریع داستان را به اتمام برسانید. به یاد داشته باشید که هر چه واکنش های شما قوی تر باشد و هر چه انرژی که استفاده می کن

 .بیشتر باشد، یادگیری شما عمیق تر خواهد بود

 تمرین

تانی کوتاه بدون سوال و پیشرفته است. کلمات پر رنگ شده کلماتی اند که من قبالً در یکی از همایش هایم آموزش داده ام. بخشی از این داس

 .متن را برای شما قرار دادم تا ایده ای به شما بدهم

 برای نسخه کامالً صوتی از این درس که شامل سواالت است به لینک زیر مراجعه کنید

grammar-view-of-http://effortlessenglishclub.com/point 

 مسابقهپاسخ بده : -داستان کوتاه گوش بده

It’s five o’clock and Allen is riding his motorcycle in San Francisco. He is riding 
down Van Ness Street and comes to a stop light. 
A red Ferrari pulls up next to him. The driver’s wearing dark sun glasses. He 
looks over at Allen. 

http://effortlessenglishclub.com/point-of-view-grammar
http://effortlessenglishclub.com/point-of-view-grammar
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Allen looks at him and realizes that the driver is Tom! 
Tom sneers at Allen. He says, “When the light turns green, let’s race.” 
Allen says, “All right, you’re on!” 
Tom says, “I’m gonna smoke you!” 
Allen says, “You wish. I’m gonna beat you and your sorry-ass car.” 
Allen and Tom wait at the light. They rev their engines. 
Suddenly, the light turns green. Allen and Tom take off! They zoom down Van 
Ness at top speed. 
Tom is winning. 
But suddenly, blue and red lights appear behind Tom – it’s the police. They pull 
him over. 
Allen zooms past Tom, laughing. He yells, “Better luck next time!” 
Allen is the winner! 

استان را دانلود کنید که شامل سواالت است. به داستان گوش دهید و هر روز به مدت هفت روز یا بیشتر به آنها پاسخ دهید. ) نسخه صوتی این د

 به یاد داشته باشید. بیشتر بهتر است چون یادگیری عمیق مهم است.( هر وقت که گوش دادن و پاسخ دادن را تمام کردید فایل صوتی را متوقف

 .تا جایی که می توانید سریع بازگو کنید. متوجه می شوید که سرعت مکالمه شما هر روز بیشتر می شود کنید و داستان را
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 فصل شانزدهم: برنامه ی روزانه یادگیری انگلیسی شما

داشته کنید احساس آرامش و اعتماد بنفس خیلی خب. حاضرید بدون تالش انگلیسی صحبت کنید؟ حاضرید که هر گاه اقدام به مکالمه می

باشید؟ حاضرید بیخیال خواندن گرامر، کتاب های درسی، لیست لغات، سربرگ و تمرین ها شوید؟ حاضرید دوباره لذت یادگیری را کشف کنید؟ 

ی حاضرید بر روی ارتباط داشتن با مردم متمرکز شوید؟ آیا حاضرید به جاآیا حاضرید بر روی اهدافی که برای شما الهام بخش اند تمرکز کنید؟ 

 یادگیری انگلیسی بصورت متمرکز، با آن بازی کنید؟

را می شناسید. برای شما برنامه ای آماده کردم که یاد بگیرید انگلیسی را طبیعی، روان و آسان  Effortless Englishشما عمق سیستم 

ها به هزاران دانش آموز در سراسر دنیا، صحبت کنید. با استفاده از آخرین تحقیقات و تجربه شخصی من در دو دهه آموزش انگلیسی در کالس

 ثابت کرده ام که چرا روش های سنتی آموزش مناسب نیستند. اگر مدتی بود که برای استفاده از انگلیسی تقال می کردید، من سعی کردم که به

 .آموزش ندیدید که روش طبیعی است ستشما امید نیز بدهم. اینگونه نیست که شما در انگلیسی بد هستید. به من اعتماد کنید. شما به روش در

فرار می کنید. دیگر متکی به کتاب  ( باالخره از برنامه درسی مخفیEffortless Englishوقتی انگلیسی را طبیعی یاد می گیرید ) روش 

 :اده می کنیداستف Effortless Englishهای درسی یا تمرین های تکرار کردنی نیستید. به جای آن شما از روش های ساده سیستم 

 ایجاد آنکراژ مثبت احساس قوی داشتن برای انگلیسی 

 تغییر باور های محدود کننده به باور های قدرت دهنده 

  در زمان یادگیریبودن حرکت در پر انرژی و 

 فیلم های درونی خود را کارگردانی و کنترل کنید 

 تمرکز بر یادگیری عبارات نه کلمات 

 گرامر را مطالعه نکنید 

 از زمان یادگیری خود به گوش دادن %08اختصاص دادن  ;هایتان یاد بگیرید، نه با چشم هایتان با گوش 

 میل به گذاشتن زمان و تکرار متعدد الزم برای تسلط به انگلیسی گفتاری ;عمیق یاد گرفتن 

 استفاده از داستان های دیدگاه به منظور تسلط گرامر 

  انگلیسی معتبر که بومی زبانان از آنها استفاده می کنندیادگیری انگلیسی واقعی با تمرکز بر مواد 

  د بدون ترجمه کردن به صورت نکه شما را تمرین می ده پاسخ بده –گوش بده به انگلیسی فکر کردن با استفاده از داستان های

 خودکار واکنش نشان دهید.

ا را در جاده تسلط انگلیسی یاری می کند. ولی درست است. این روش موتوری است که شم Effortless Englishقاعده کلید روش هفت 

موثر بر سوختی است که در آن می ریزید. سوختی که نیاز دارید تا انگلیسی یا هر  Effortless Englishهمانند هر موتور خوب، روش 

به همین دلیل است که من خیلی بر بعد چیز دیگری را یاد بگیرید انرژی احساسی و انگیزه ای است که شما به روند یادگیری خود می آورید. 

متمرکزم. به شما نشان دادم که چگونه سوخت احساسی الزم را برای یادگیری انگلیسی با داشتن اهدافی بزرگ بسازید.  روانشناسی یادگیری

همچنین راه هایی نشان دادم تا درباره این که چگونه حرکت داشتن و استفاده از بدن می تواند به شما در یادگیری سریع کمک کند بحث کردم. 

 .ترس خود را تبدیل به انرژی الزم برای مکالمه قوی و آرام انگلیسی کنید
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شما باید عمل کنید. به هر حال واژه  شناخت گام ها کافی نیست،تمام چیزی که شما حاال نیاز دارید حرکت به سمت موفقیت است. به هر حال 

زمانی بیشترین تاثیر را دارد که شما آن را با ذهنی  Effortless Englishده است چرا که سیستم کردن واژه ای اشتباه برای استفا عمل

 سرشار از بازیگوشی تلفیق کنید. دیگر نیازی به ترس از اشتباه کردن ندارید. نیازی به پیدا کردن یک جواب صحیح ندارید. نیازی به استرس

 .ناشی از امتحانات و نمرات ندارید

نیازی به مطالعه انگلیسی ندارید شما انگلیسی را بازی خواهید کرد. شما از حس کنجکاوی طبیعی خود لذت خواهید برد. از منابع در حقیقت 

. به بدنتان حرکت خواهید داد. در زمان یادگیری خواهید داشتجالب، الهام بخش، واقعی استفاده خواهید کرد. احساس انرژی و هیجان خواهید 

 .خواهید زدخندید و لبخند 

خوشبختانه، هیچ عصری بهتر از عصر امروز، زمانی مناسب برای یادگیری انگلیسی نبوده است. هیچ وقت به اندازه حاال منابع دم دست نبوده 

بها، چه مطالب، کتا ،برای یادگیری انگلیسی ها نید دسترسی داشته باشید، چه سایتاست. به لطف اینترنت، کم پیش می آید که به چیزی نتوا

ه فایل صوتی و ویدئو، همه می توانند برای تمرین کردن استفاده شوند. می توانید یک معلم استخدام کنید یا یک شریک برای مکالمه بگیرید ک

 .دنبا شما آنالین کار کن

دوره آموزشی خود هستید. تسلط دیگر نیازی به متکی شدن به مدارس ندارید. نیازی به دنبال کردن برنامه درسی مخفی ندارید. حاال شما استاد 

 .انگلیسی خیلی به شما نزدیک است

 انگلیسی بدون تالشبا  زیک رو

را شرح دهم. در این مرحله شاید شما تصمیم گرفته اید که انگلیسی طبیعی را  Effortless Englishتمام تالشم را انجام دادم تا سیستم 

الش صحبت کنید. سوال اینجاست: چگونه شروع کنید؟ چگونه تمامی چیز هایی که من به فال نیک بگیرید. می خواهید انگلیسی را بدون ت

 گفته ام را در یک روز از یادگیری انگلیسی بگنجانید؟ روز شما چگونه خواهد بود؟

ت؟ یک برنامه بسازید. برنامه مستمر چیسکه روزانه انجام شود، این موضوع به شدت حیاتی است که برای خود یک برنامه مستمر انگلیسی 

با پیشرفت تدریجی در هفته  .مستمر عادتی است که برای شما احساسی، یا حتی روحانی باشد. روند پیشرفت شما بستگی به استمرار شما دارد

 .شما در جاده تسلط می تازید. هر پیشرفت از پیشرفت قبلی نشات می گیرد و موجب حرکت می شود

بیشتر متوجه می  .واهد داشت. برای مدتی حس می کنید که هیچ اتفاقی برای مکالمه شما رخ نمی دهدهفته به هفته، شنیداری شما پیشرفت خ

شوید ولی مکالمه شما به نظر می رسد فرقی نکرده ولی سپس بعد از چند ماه اتفاقی عجیب رخ می دهد. عبارات انگلیسی سریعاً و آسان شروع 

ماه شما پیشرفت قابل توجهی در  3کم فروغ است سپس هر هفته بیشتر و بیشتر می شود. با گذر  به بیرون آمدن می کنند. در ابتدا مکالمه شما

 .مکالمه خود حس خواهید کرد

این پیشرفت با برنامه روزانه مستمر ساخته می شود. وقتی که در همایش تدریس می کنم دانش آموزانم را تشویق می کنم که برنامه مستمر 

Effortless English بسازند کل روزشان، و برای عصری صبح، برای برا.  
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 :بطور مثال

صبح، بالفاصله بعد از بیدار شدن، موسیقی انرژی زای خود را پخش می کنید. وقتی که موسیقی گوش می دهید، لیست تجارب مثبت انگلیسی 

آن تجارب مثبت را یادآور شوید. سپس به بزرگترین و باور های قدرت بخش را بیرون بیاورید. هر کدام از آیتم های لیست را بخوانید و حس 

ده  "تکنیک تبدیل"از  سر آخرهدفتان از انگلیسی فکر کنید چگونه از زبان برای ساختن زندگی بهتر، برای خود و خانواده خود استفاده می کنید. 

 .بار یا بیشتر برای کارگردانی و برنامه نویسی فیلم های قدرتی خود استفاده کنید

همزمان که موسیقی پخش می شود بپرید، لبخند بزنید و فریاد بزنید تا  .این مرحله شما حسی عالی دارید پس خود را به قله احساسی برسانیددر 

حس عالی پیدا کنید. حاال شما آماده اید که به انگلیسی گوش دهید. یک فایل صوتی آسان انگلیسی را پخش کنید. به صورت ایده آل شما 

پاسخ بده کوتاه را باز می کنید که با چندین داستان دیدگاه دنبال شود. وقتی که گوش می دهید پاسخ های خود را فریاد -ی گوش بدهداستان ها

را بزنید و از ژست ها و حرکات بزرگ برای ارائه جواب استفاده کنید. اگر هر گاه احساس کردید انرژی شما افت کرد، موسیقی مورد عالقه خود 

 .و خود را به قله احساسی برسانید. سپس دوباره به انگلیسی گوش دهیدپخش کنید 

شاید کل برنامه صبح گاهتان فقط سی دقیقه طول بکشد. روز خود را با حسی عالی شروع کرده و انگلیسی خود را پیشرفت می دهید. در آن 

استفاده کنید. از  به انگلیسی بودن برای گوش دادن های بیشتر مرحله احتماال زمان آن رسیده که به سرکار یا مدرسه بروید. از زمان در مسیر

 .آنجایی که احتماال در میان مردم هستید، این زمان مناسبی است که خیلی آرام به کتاب های صوتی گوش دهید
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دهید. اگر شرایط موجود بود  وقت نهار شما زمان خالی دارید پس سی دقیقه یا بیشتر را به داستان های کوتاه یا داستان های دیدگاه اختصاص

 .فریاد بزنید ،جواب خود را همانگونه در خانه انجام دادید

در مسیر خانه بودن فرصتی مناسب برای گوش دادن به انگلیسی است. احتماال شما همان فصل کتاب صوتی که در صبح گوش دادید را دوباره 

که در حال بازی کردن یا چرت زدن هستند زمانی برای گوش دادن پیدا کنید. اگر پخش می کنید. اگر در خانه همراه کودکانتان هستید، وقتی 

 .در جایی مشغول قدم زدنید یا در صفی هستید، به انگلیسی گوش دهید. از هر لحظه ای برای گوش دادن استفاده کنید

به هر شب انتخاب کنید و دوباره به همان داستان در خانه اید، باز هم بیشتر به انگلیسی گوش دهید. بصورت ایده آل زمانی مشا در عصر که

ی دیگر به طول بیانجامد. اگر نیاز بود به اتاقتان بروید و کوتاه و داستان دیدگاه در حالت قله احساسی گوش دهید. این ممکن است سی دقیقه

 .جواب ها را فریاد بزنید و تمام انرژی و احساس خود را در انگلیسی خالی کنید

استفاده می کنید؛ تمرین کردن و گوش دادن به صحنه ای از فیلم. و حتی وقتی که کار های دیگر مانند آشپزی  ال از تکنیک فیلمسپس احتما

 .انجام می دهید؛ همیشه یک فایل انگلیسی را در پس زمینه پخش کنید. خود را در کل روز با صدا های انگلیسی محاصره کنید

می سازید. روز بعد همین  "شدت"تقسیم زمان مطالعه خود به چهار یا بیشتر از چهار بخش در طول روز شما  با ساختن این عادت های روزانه و

های  برنامه مستمر را تکرار می کنید. چون می خواهید عمیقاً یاد بگیرید. می خواهید فایل های صوتی مشابه را دوباره تکرار کنید. به داستان

این را به مدت هفت روز یا  .به کتاب های صوتی مشابه گوش دهید. به صحنه های فیلم مشابه گوش دهید کوتاه و دیدگاه مشابه گوش دهید.

 .بیشتر انجام دهید تا به هر کدام از آن فایل ها تسلط یابید. هفته بعد، دوباره با همین روند

نید. می توانید هم زمان بخوانید و گوش دهید. یا می بهترین مزیت داستان های صوتی این است که می توانید در همه جا از آنها استفاده ک

. هر کاری که برای شما مناسب است را انجام دهید، فقط انجامش دهید و خیلی زود می باشدتوانید قدم بزنید و گوش دهید که حتی بهتر نیز 

 .انگلیسی را روان و به آسانی صحبت خواهید کرد
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ه شدید برای شش ماه وفق دهید. در طول این زمان به انگلیسی در هر زمان آزادی که دارید گوش دهید برای بهترین نتیجه خود را با یک برنام

هر چند اگر کوتاه باشد.همیشه چندین فایل انگلیسی در موبایل یا پخش کننده فایل های صوتیتان حمل کنید. همیشه با خود آنها را داشته 

داستان های کوتاه و دیدگاه و تکنیک فیلم استفاده کنید و وقتی که در جای عمومی هستید  باشید. از زمانهای که دورتان خلوت هست برای

 .خیلی آرام به کتاب های صوتی یا فایل های انگلیسی دیگر گوش دهید. تمام لحظات زندگی خود را با انگلیسی پر کنید

شرفتی قابل توجه در مکالمه انگلیسی خواهید داشت. اعتماد به این عادت مستمر راز موفقیت شماست. با شدید متمرکز شدن به مدت شش ماه پی

نفس و قدرت را در خود پیشرفت می دهید. نه!!! شما انگلیسی را بی نقص صحبت نخواهید کرد ولی این را بدانید هیچکس عالی نیست، حتی 

 .بومی زبانان

ماه فرصت  3حداقل  Effortless Englishخوشنود نبودید. به  شما از روش های سنتی سالیان سال استفاده کردید و از نتیجه بدست آمده

دهید. در طول این مدت کامال خود را به این سیستم وقف کنید. در پایان این شش ماه پیشرفت را متوجه می شوید و آن را با روش سنتی 

 .مقایسه کنید. شگفت زده خواهید شد

کلمات بصورت خودکار بیرون می آیند. گرامر خودکار پیشرفت می  .لمه بدون تالش استدر پایان مهارتی را توسعه خواهید داد که برای مکا

 .کند. احساس اعتماد بنفس به صورت خودکار نهان می شوند

 .خوش آمدید Effortless Englishبه 

 Effortlessهسته با این حال اگر شش ماه صرف  .در بخش آخر این کتاب به بحث موضوعات پیشرفته و سواالت مرسوم می پردازم

English  به سراغ این روش های پیشرفته نرویدکه گفتم نکردید. 

 .بیشتر زبان آموزان فقط نیاز به سیستم اصلی دارند

 یادگیری انگلیسی بصورت آنالین

دارد. می توانید درس های همانطور که قبال به آن اشاره کرده ام، در حال حاضر وب هر چیز مورد نیاز برای آموزش آنالین انگلیسی را در خود 

ید، انگلیسی را بخرید، معلم خصوصی بگیرید، از دیکشنری استفاده کنید، کلمات جدید را ذخیره و مرور کنید، گرامر انگلیسی خود را پیشرفت ده

حتی دانش  ن عالی است.با دیگر دانش آموزان انگلیسی هم صحبت شوید. همه اینها را می توانید آنالین انجام دهید. این برای زبان آموزا

آموزانی که سخت با بومی زبانان ارتباط پیدا می کردند حاال می توانند به انگلیسی هر روز گوش دهند و صحبت کنند، کافی است فقط به 

 :اینترنت وارد شوند. اینها پیشنهادات من برای بهترین نتیجه الزم از وب است

ام شما برای پیدا کردن دوره های انگلیسی آنالین است. شما به درس هایی نیاز دارید که اولین گ دانلود درس های انگلیسی از اینترنت

شما درس های صوتی می خواهید نه کتاب ها این را در نظر داشته باشید که از انگلیسی واقعی استفاده کنند نه گرامر یا درس های خواندنی. و 

 .درسی
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ت های آن این است که سریعاً دانلودشان می کنید. مزیت دیگر این است که آنها قابل حمل د. یکی از مزیندرس های صوتی چندین مزیت دار

هستند خیلی ساده این درس های را در گوشی یا موزیک پلیز خود قرار می دهید و می توانید انگلیسی را همه جا یاد بگیرید، هر زمان که 

 .ی درسی نوشته شده موثر تر هستندبخواهید. همانطور که می دانید درس های صوتی از کتاب ها

نیازی نیست که به معلم یا مدارس انگلیسی گران قیمت پول بدهید. می توانید یک شریک آنالین  :یک اجتماع آنالین انگلیسی پیدا کنید

استفاده می کنند که کار را برای مکالمه انگلیسی خودتان با هزینه ای اندک پیدا کنید. بیشتر شرکای انگلیسی از برنامه های گفت و گو صوتی 

آسان می کند. در جهان با هر کسی که دوست دارید رایگان صحبت کنید. بنابراین خیلی راحت می توانید یک بومی زبان یا یک دانش آموز 

حتی بهتر هم  سطح باالی انگلیسی پیدا کنید بدون اینکه محل زندگیتان مهم باشد. بعضی از مردم از مکالمات صوتی استفاده می کنند که

 .است

ر همچنین یک اجتماع شما را حمایت و تشویق می کند. ایده های عالی ای از دیگر زبان آموزان یاد می گیرید. دوستان جدید از اقسا نقاط کشو

سایت  ، خود به خود در اجتماع آنالین ما عضو می شوند و می توانند از انجمن و Effortless Englishپیدا می کنید. اعضای دوره 

 .اجتماعی ما استفاده کنند

همزمان که به درس های انگلیسی گوش می دهید، بعضی وقت ها می خواهید که  :دیکشنری انگلیسی و ذخیره کننده آنالین کلمه

 .متنی ها هستندکلمات جدید را در دیکشنری پیدا کنید یا ترجمه ای در زبان خودتان بیابید. دیکشنری های آنالین بهترین گزینه و سریع تر از 

که این می تواند دیکشنری ترجمه دار در زبان شما باشد یا می تواند  .شما نیاز به دو گونه از دیکشنری ها دارید. اول دیکشنری استاندارد است

گلیسی اند که اینگونه دیکشنری ها شامل اصالحات مرسوم ان ت.نیاز دارید دیکشنری اصطالحی اسفقط انگلیسی باشد. نوع دیگر دیکشنری که 

 .کنید یشاندر دیکشنری های استاندارد نمی توانید پیدا

می توانید  ه اماینترنت بوفه ای از فایل های صوتی معتبر و منابع تصویری است. همانطور که در فصل قبل به آن اشاره کرد :صدا و فیلم

ده بیابید. همچنین می توانید فیلم های آمریکایی و پادکست ها و کتاب های صوتی در هر موضوعی به شکل مجازی با یک جست و جو سا

 .بریتانیایی و برنامه های تلویزیونی را در سایت های مختلف مشاهده کنید

ت دانش آموزان سطح پیشرفته می توانند به گفت و گو های معمول گوش دهند و آن را کپی کنند. اینها برای زبان آموزانی که میخواهند مکالما

 .ه شوند بهترین هستندعمومی را متوج
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 فصل هفدهم: قدرت خواندن از روی لذت
استفاده می کنید. بیشتر زمان خود را بر روی گوش دادن به داستانهای الهام بخش  Effortless Englishشما هر روز از سیستم 

در نتیجه، مکالمه  .یقاً یاد می گیریدبرای یادگیری گرامر بصورت طبیعی گوش می دهید. عم را اختصاص می دهید. به داستانهای دیدگاه

. در حال مسلط شدن به پیدا می کندانگلیسی شما پیشرفت می کند. هر ماه آسان تر و بی دردسر تر صحبت می کنید. اعتماد بنفس شما افزایش 

 .میان بومی زبانان هستید ،مرسوم ترین انگلیسی

 

نگلیسی پیشرفته یا باالتر خواهید رفت. احتماال می خواهید که در آمریکا یا کانادا تحصیل همانطور که به جلو پیش می روید سر انجام به دنبال ا

توئیک  احتماالً می خواهید که برای شرکت بین المللی که نیاز به انگلیسی دارد کار کنید. احتماالً نیاز به قبولی در امتحاناتی همانند تافل، .کنید

 .یا آیلتس دارید
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ه از زمان می رسید بهترین راه برای پیشرفت مهارت خواندن انگلیسی چیست ؟ چگونه می توانید سریع تر بخوانید؟ چگونه وقتی که به این بره

ای تلفیق می توانید هر چه سریعتر از خواندن برای یادگیری لغات استفاده کنید؟ چگونه می توانید درک خواندنی خود را باال ببرید؟ بهترین راه بر

 ادن چیست؟خواندن و گوش د

ن بیشتر مدارس خواندن را با نگرش آکادمیک آموزش می دهند. معموالً دانش آموزان مطالب سخت تر را می خوانند و به سواالتی که درباره آنا

درباره  می شود پاسخ می دهند تا درک خود را بسنجند. به دانش آموزان آموزش داده می شود که ایده مطالب را شناسایی کنند، به چندین سوال

 .مطلب پاسخ دهند و چگونه کلمات ناشناس را حدس بزنند. سپس آنان را با توجه به عملکردشان نمره گذاری می کنند

م، متوجه شدم بیشتر دانش آموزانم با این نگرش حوصله شان سر می رود. بدتر از آن، حجم عظیمی از تحقیقات نشان داده سیدر طول دوره تدر

وشی که لذتبخش و طبیعی است، ضعیف تر است. دانش آموزانی که از روش طبیعی استفاده می کنند بهتر می نویسند، که این روش به نسبت ر

دایره لغات، درک گرامر بهتری دارند و عملکرد بهتری نیز در آزمون تافل نسبت به آنهایی که از روش های سنتی مدارس و کتاب های درسی 

 .دارند ،استفاده می کنند

قدرتمند و طبیعی که گفتم چیست ؟ تحقیقات خیلی واضح نشان می دهد که خواندن از روی لذت موثرترین روش میان سایر این روش 

تحانی روشهاست. به بیان دیگر تمام چیزی که نیاز دارید این است که کتاب های ساده و جذاب به زبان انگلیسی بخوانید. تمرینی نیاز ندارید. ام

 .تژی پیچیده ای وجود ندارد. هیچ درسی نیاز نیست. هیچ کتاب کمکی ای نیاز نیستنیاز نیست. هیچ استرا

 خواندن چیز های آسان از روی لذت با حجم زیاد

زبان  هیچ راز خاصی برای خواندن به زبان انگلیسی وجود ندارد. در حقیقت، جواب از این ساده تر نمی تواند باشد. نیاز دارید که کتاب هایی به

 .بخوانید که جالب و برای شما خیلی ساده باشند. نیاز دارید هر روز آنها را بخوانید و زیاد این کار را انجام دهیدانگلیسی 

به نظر می رسد که کلید پیشرفت در مهارت خواندن حجم آن است. به بیان دیگر، کلید مهارت خواندن انگلیسی بهتر، این است که صفحات 

دارد. بعضی از زبان آموزان فکر می کنند  ای منفی ی ی را در ماه بخوانید. خواندن کتاب های بسیار سخت بازدهزیادی در روز و کتاب های زیاد

 که با خواندن منابع سخت، سریع تر پیشرفت می کنند. ولی برعکس این موضوع صادق است. بهترین منابع خواندنی آنهایی اند که بدون استفاده

 .از دیکشنری خوانده شوند

الهام بخش نیز بسیار حیاتی هستند. باید کتاب هایی را بخوانید که به شدت برای شما جذاب باشند. طبیعتاً این برای هر کسی متفاوت  منابع

ی علوم و کتاب های علمی تخیلی بخوانید. اگر عاشق رمان هستید پس به دنبال است. اگر عاشق علوم هستید، پس باید کتاب های آسان درباره

 .رمان آسان باشید. اگر عاشق کامیک ها هستید پس به دنبال کامیک مورد عالقه خود به زبان انگلیسی بگردیدکتاب های 

. هر چه را مطالعه کنیددر ابتدا شاید نیاز داشته باشید کتاب هایی بخوانید که برای نوجوانان طراحی شده باشند. تا می توانید هر هفته چیزی 

نید، مهارت خواندن شما سریعتر می شود و سریعتر پیشرفت خواهد داشت. خیلی زود به سطحی می رسید که منابع الهام بخش بیشتری بخوا

 .رمان ها و کتاب های غیر داستانی که برای بزرگساالن ساخته شده اند را می خوانید
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 با یک تیر دو نشان بزنید

کنید. وقتی که هم گوش بدهید و هم بخوانید با یک تیر دو نشان می بهترین نگرش برای خواندن این است که آنها را با گوش دادن تلفیق 

مهارت شنوایی شما پیشرفت می کند )که خود باعث پیشرفت مکالمه شما می  :زنید. به بیان دیگر شما به دو هدف در یک زمان خواهید رسید

 .شود( و مهارت خواندن شما هم پیشرفت می کند

 

کتابی که می خوانید را تهیه کنید. مطمئن شوید که نسخه کتاب صوتی شما نسخه کامل باشد. نسخه  هر زمان که ممکن بود نسخه صوتی

کامل تمامی کلمات کتاب را بصورت صوتی شامل می شود. پس قادر خواهید بود هر فصل را که می خوانید هم زمان گوش دهید. با این کار، 

رت خودکار یاد می گیرید. یاد خواهید گرفت سریع تر بخوانید و صدای بومی زبانی که تلفظ صحیح کلمات جدیدی که به آن بر خوردید را بصو

 .کتاب را می خواند را دنبال کنید

شما به یادگیری عبارات جدید انگلیسی توسط منابع واقعی در  .توسعه می دهدرا واژگان گفتاری و نوشتاری شما  ،تلفیق گوش دادن با خواندن

دهید. وقتی مهارت انگلیسی شما پیشرفته تر شد، برای شما رمان ها، کتاب های غیر داستانی و کتاب های صوتی به سطح پیشرفته ادامه می 

شما بیشتر زمان خود را برای خواندن و گوش دادن به کتاب هایی الهام بخش صرف می  ،شکل فزاینده اهمیت پیدا می کنند. در سطح پیشرفته

 .کنید
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چیزی که دوست دارید را بخوانید و زیاد هم این کار را انجام دهید. به نسخه صوتی کتاب ها اگر در دسترس بود  به همین سادگی که گفتم! هر

همانطور که در فصل بعدی خواهیم دید  .گوش دهید. این سریع ترین و لذت بخش ترین راه برای پیشرفت دادن به مهارت خواندنتان است

 .شما وجود داردراهی عالی برای پیشرفت مهارت نوشتاری 

 برای تمرین

مرورگر خود را باز کنید و کتاب رمانی مخصوص نوجوانان بخرید. به شما پیشنهاد می کنم که با کتاب هایی مثله هاردی بویز یا نانسی درو 

 .شروع کنید

 .یک فصل از کتاب را هر روز بخوانید. در تقویم خود هر صفحه ای می خوانید را عالمت گذاری کنید

ک هفته، متوسط صفحاتی که می شماردید را افزایش دهید، کمی بیشتر بخوانید. هدف شما هر هفته این است که از هفته گذشته بیشتر بعد ی

 .بخوانید

 .خوانیدتمام شد، کتابی دیگر از این سری کتاب ها را بخوانید. به خواندن این کتاب ها ادامه دهید تا اینکه همه آن ها را بوقتی که اولین کتاب 

 .سپس برای منابع سخت تر آماده خواهید شد

 .اگر ممکن بود نسخه صوتی کتابی که می خوانید را تهیه کنید
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 فصل هجدهم: راز خوب نوشتن در انگلیسی

مریکایی دانش آموزانم امیدوار به قبولی در دانشگاه های آ .سالها قبل، در حال تدریس کالس های مهارت نوشتاری در سن فرانسیسکو بودم

 .بودند. آنها به تازگی مقاله ای درباره اینکه چرا می خواهند در آمریکا تحصیل کنند را به اتمام رسانده بودند

نشستم، اولی را برداشتم و شروع به خواندن کردم. اولین پاراگراف را  .ج می شدکالس خار از داد ومی هر دانش آموز برگه های خود را به من 

گیج شدم. مقدمه افتضاح بود. جمالت بسیار بلند و پیچیده بودند و با کالمی مجهول نوشته شده بودند. واژگان پیچیده بودند و خواندم و کامال 

 .نادرست ادا شده بودند

یده اصلی کردم. مقاله آن دانش آموز بسیار غیر قابل فهم بود. من حتی نمی توانستم اهمانطور که به خواندن ادامه می دادم، احساس وحشت 

قبلی مقاله را متوجه شوم. خسته شدم، برگه را کنار گذاشتم و برگه ای دیگر برداشتم. شروع به خواندن دومین مقاله کردم و به مشکالتی مشابه 

ده کرده بود که بر خوردم. دوباره جمالتی بلند وجود داشت که غیر قابل دنبال کردن و فهمیدن بودند. دوباره دانش آموز از واژگان پیچیده استفا

 .بگوید متوجه نشدمقصد داشت ره هیچ ایده ای از چیزی که او . دوباادا شده بودندمناسب نبودند و به شیوه نادرست 

 

، واژگان بیش از اندازه پیچیده، داشتن کالمی خیلی سردرگم به همه مقاالت نگاه کردم و مشکالتی مشابه در میانشان پیدا کردم: جمالت 

 .جهول و نداشتن هیچ پیام روشن یا نکته ای خاص. آن مقاالت غیر قابل خواندن بودندم

 .به خودم گفتم چقد افتضاح!!! و آخرین برگه را کنار گذاشتم



110 

 

 مشکل مهارت نوشتاری آکادمیک

تمام دانش آموزانم انگلیسی  .مخفیچرا این مقاالت اینقدر بد بودند و چرا آنها از یک لحاظ مشابه بد بودند؟ جواب مشخص است، برنامه درسی 

چیده و را در مدارس یاد گرفته بودند. در کالس هایشان، به آنها مهارت نوشتاری آکادمیک یاد داده بودند که تاکید بر جمالت پیچیده، واژگان پی

 .کالمی مجهول داشت

فکر بیایند. حقیقت این است که بیشتر نوشته های آکادمیک  هم دانش آموزان و هم معلمان از این نوع نوشتن استفاده می کنند تا به نظر روشن

که تا جایی که ممکن است گیج کننده به نظر بیایند. دانش آموزان ، یک پر از جمالت در هم پیچیده استبطور مثال مجالت آکادم .افتضاح اند

انطور که کالس سن فرانسیکو نشان داد نتایج غالباً فاجعه بار گرفته اند و سعی در الگو قرار دادن نوع نوشتن آنها دارند. هم تاثیراز استاد خود 

 .بوده اند

 مینگوی بنویسیدهمانند هِ

در تضاد با نوشتار آکادمیک، برنده جایزه نوبل بهترین متن نوشته شده ارنست همینگوی به خاطر استایل ساده و مستقیم خود معروف بود. 

 .ده و واژگانی مرسوم برای خلق داستان های زیبا و قدرتمند استفاده می کردهمینگوی غالباً از جمالت کوتاه، عباراتی سا

شاید قادر به خوب نوشتن همانند همینگوی نیستید، استایل کلی او برای استفاده بهترین استایل است. بیشتر دانش آموزان مهارت با اینکه 

حد پیچیده کنند. آنها سعی دارند که روشن فکر به نظر برسند ولی نتیجه نوشتاری ضعیفی دارند چرا که دوست دارند متون خود را بیش از 

 .برعکس می شود. راه حل این است که بیشتر محاوره ای بنویسید. به بیان دیگر، نیاز دارید که همانند حرف زدنتان بنویسید

نید، بیشتر می خواهید که از جمالت روشن، ساده، وقتی شما انگلیسی صحبت می ک است.نوشتن محاوره ای شبیه به )کامالً نه( صحبت کردن 

 .مستقیم استفاده کنید. شما ایده های خود را تا جایی که ممکن است ساده شرح می دهید

مستقیم بهترین هستند. جمالت بلند را در مجموعه ای از جمالت ساده و کوتاه تقسیم کنید. در بیشتر حاالت، از کالمی فعال به  و جمالت کوتاه

 .غیر فعال استفاده کنید. از خبرنگاران و همینگوی به جای مجالت، استادها یا مواد آکادمیک الگو برداری کنیدجای 

نوشتن خوب یعنی کوتاه و ساده کردن جمالت. بنابراین هدف شما این است که ایده های خود را تا جایی که ممکن است با جمالت کمتر مطرح 

 .کنید، روشن تر و موثر تر خواهند شد کنید. هر چه متون خود را ساده تر

 چگونه مهارت نوشتن انگلیسی خود را باال ببریم

جواب را می دانید! در فصل اخیر سوال اینجاست که چگونه شیوه نوشتاری ساده، محاوره ای و مستقیم را توسعه دهید؟ به نظر می رسد که 

نشان می دهند که این نوع از خواندن ها فقط یک راه عالی برای افزایش سرعت  درباره اهمیت خواندن از روی لذت صحبت کردیم. تحقیقات

 .می باشندخواندن، فهم آن و دشت واژگان نیستند بلکه بهترین راه برای پیشرفت مهارت نوشتاری نیز 

ای قابل فهم و الهام بخش همانطور که گوش دادن کلید مکالمه است خواندن نیز کلید نوشتن است. اصولی مشابه اینجا وجود دارد: ورودی ه

 .ای برای مکالمه و خواندن پایه ای برای نوشتن استای قوی برای خروجی موثر است. به بیان دیگر، گوش دادن پایهپایه
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درست همانند زمانی که به منابع گوش دادنی ساده برای پیشرفت مکالمه خود متمرکز هستید، به مطالب خواندنی ساده برای افزایش قدرت 

شتاری خود متمرکز خواهید شد. همانطور که به گوش دادن به داستان های واقعی و فایل های صوتی معتبر برای تسلط به مکالمه انگلیسی نو

لمه متمرکز هستید، داستان ها و کتاب های معتبر را برای تسلط به مهارت نوشتن انگلیسی خواهید خواند. نیاز به گوش دادن های زیاد برای مکا

 .الش داشتید و حاال نیاز به خواندن های زیاد برای نوشتن بدون تالش خواهید داشتبدون ت

به همین دلیل است که اولین فعالیت شما برای نوشتن، خواندن است. هیچ چیز نمی تواند خواندن با شدت و از روی لذت، را برای افزایش 

وضوح جمالت، شکست دهد. هر چه بیشتر برای لذت بخوانید، بیشتر ساختار  مهارت گرامر نوشتاری، واژگان نوشتاری؛ ساختار جمالت، امال، و

بهتر نوشتن را، با الگو برداری از متون نوشته شده توسط نویسنده های شما جمالت انگلیسی را بصورت حسی برداشت می کنید. به بیان دیگر 

 .کتاب هایشان است خوب، یاد می گیرد. بهترین راه برای تقلید از نویسنده های خوب خواندن

 

به یاد داشته باشید، وقتی که بحث بر روی خواندن از روی لذت می شود حجم مهم ترین فاکتور است. هدف شما این است که بطور مداوم 

ا بخوانید کتاب های علمی تخیلی ر .صفحات انگلیسی ای که می خوانید را در طول هفته افزایش دهید. داستان هایی را بخوانید که دوست دارید

مطالب ساده بخوانید. حجم مطالبی که می خوانید مهم است نه سختی آنها. در حقیقت، هر چه منابع  .که برای شما جذاب اند. کامیک بخوانید

 .ساده تر باشند معموالً بهتر هستند، مخصوصا برای هدف پیشرفت شما در نوشتن

 تمرین روزانه نوشتن: سرعتی نوشتن

همانطور که قبالً اشاره شد، این نوع از مقاالت اغلب بیش از حد  .آموزان متمرکز بر مقاالت آکادمیک انگلیسی هستندبسیاری از انگلیسی 

 .پیچیده اند، حتی مقاالت خوب نوشته شده آکادمیک می توانند چالش برانگیز باشند و نوعی از سطوح پیشرفته نوشتاری هستند
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رکز بر نوع نوشتاری ساده شده بیشتر سود می برند. یکی از بهترین راه ها برای اینکار نوشتن وقایع به همین دلیل است که زبان آموزان با تم

 .روزانه است. نوشتن وقایع روزانه به شما کمک می کند که ساختار جمالت خود را پیشرفت دهید، سریع تر و واضح تر بنویسید

موضوعی ساده را انتخاب کنید و درباره آن بنویسید. ممکن است درباره کاری که دیروز نوشتن وقایع روزانه باید کوتاه و ساده باشند. هر روز، 

ممکن است درباره اهداف خود بنویسید. میتوانید درباره چیزی بنویسید که به تازگی خوانده اید، و درباره افکار و احساستان  .بنویسید ،انجام دادید

 .به بحث بپردازید ضوعمو درباره آن

استفاده کنید، برای ده دقیقه. وقتی که حاضرید، دکمه شروع را بر روی تایمر خود  ،که از یک زمانسنج که دارای زنگ باشد گام بعدی این است

دقیقه بدون هیچ توقفی  55بزنید و تا می توانید سریع بنویسید. مهم ترین نکته که باید در نظر بگیرید این است که نباید صبر کنید. باید در طول 

توقف نکنید.به دست  ،ای اینکه فکر کنید چه بنویسید صبر نکنید. برای تصحیح غلطتان توقف نکنید. برای فکر کردن به عبارتی بهتربنویسید. بر

 .خود اجازه بی حرکت شدن ندهید، به نوشتن هر چیزی که به ذهنتان می آید برای ده دقیقه ادامه دهید

از قسمت انتقادی . با نوشتن سریع، بدون توقف، شهرت داردنویسنده های حرفه ای  در بیننام دارد. و  "نوشتن محدود به زمان"این تکنیک 

رد. مغز خود می گذرید و یاد می گیرید که اجازه دهید کلمات به بیرون بریزند. در ابتدا که شروع می کنید احتماال احساس نا امیدی خواهید ک

 .د تقال خواهید کرد. آشفته خواهید شد. اشتباهات زیادی خواهید داشت. نگران نباشیدبرای فکر به اینکه چه بنویسی

ی تکنیک نوشتن محدود به زمان پیشرفت خواهید کرد. سرعت و روان شدن شما در نوشتن زیاد می شود. خود را در حال استفاده با تمرین روزانه

واهید کرد. چون سریع می نویسید، مجبور به ساده نوشتن خواهید شد. وقتی برای فکر از عباراتی که قبال در کتاب یا مطالب خواندید، پیدا خ

 .کردن به قواعد گرامری نخواهید داشت

هفته به هفته، ساختار جمالت شما پیشرفت خواهد کرد. مهم تر از همه احتماال اعتماد به نفس شما در نوشتن انگلیسی پیشرفت خواهد داشت. 

س کافی دارید، می توانید وقایع روزانه خود را در اینترنت به عنوان یک بالگ به اشتراک بگذارید. هر روز، یک پست اگر احساس اعتماد بنف

 .جدید از نوشتنی های محدود به زمانتان را به اشتراک بگذارید

 دوباره نویسی راز خوب نویسی است

ا می باشند. به هر حال، شما با استفاده از این دو روش یک نویسنده عالی خواندن از روی لذت و نوشتن محدود به زمان پایه تمرین نوشتاری شم

نخواهید شد. در حقیقت، نوشتنی های محدود به زمانتان احتماال هیچ گاه عالی نخواهند شد. آنها همیشه شامل اشتباهات و مشکالتی خواهند 

 .ندارد ایرادیبود و این 

کند. یک رازی است که تعداد کمی از نویسندگان به بحث آن می پردازند، ولی همه می ما کمک میدر حقیقت مقاله روزانه شما بعدا به خود ش

 دانند: تقریبا همه پیش نویسهای اولیه بد هستند! به بیان دیگر، حتی بومی زبان های حرفه ای، که هزاران دالر بابت کتاب هایشان پول می

 .ها اشتباه گرامری دارند. همه نویسنده ها غلط امالیی دارندتمام نویسنده  .گیرند هم در ابتدا بد می نویسند

است. در نوشتن ما امتیازی عالی نسبت به مکالمه داریم. ما زمان داریم.  "دوباره نویسی"می دانند که راز خوب نوشتن  برجستهنویسنده های 

ید. زمان دارید تا اشتباهاتتان را تصحیح کنید. زمان دارید تا شما باید چیزی که نوشته اید را بخوانید. زمان دارید که مشکالتتان را شناسایی کن

 .تمامی چیز هایی که نوشتید را دوباره نویسی کنید. حتی وقت دارید که نوشته خود را به دیگران نشان دهید و از آنها کمک بخواهید
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. با این حال؛ برای ارتباط های با اهمیت مثال درخواست برای نوشتن های عادی، بطور مثال بالگها یا ایمیل ها، نیازی به دوباره نویسی نیست

 .ضرورت دارددوباره نویسی صد در صد های تجاری، مقاالت مدرسه ای، ایمیل های مهم؛ مطالب حرفه ای و... 

ه اینگونه ایم. حتی اولین خبر خوب این است که شما نیاز به عالی نوشتن ندارید. مشکلی ندارد که در اولین پیش نویستان اشتباه داشته باشید. هم

 .پیش نویس فاجعه بار هم باشد قابل قبول است. در نوشتن، فقط نوشته آخر است که اهمیت دارد و باید عاری از اشتباهات باشد

خود را سریعاً شما نوشته نهایی عالی را با ویرایش به دست می آورید. ابتدا از تکنیک نوشتن محدود به زمان استفاده کنید تا اولین پیش نویس 

 .بنویسید. تمام ایده خود را بر روی برگه بیاورید. اشتباه کنید. مهم نیست فقط سریع بنویسید

خود را همانند یک مجسمه ساز بدانید و اولین پیش نویس شما  .وقتی که اولین پیش نویس تمام شد، حاال کاری دارید که باید انجامش دهید

خود را خواننده نهایی تصور کنید ) کسی که مجسمه را خواهد دید(. آیا ایده ها کامل هستند؟ آیا همه چیز  پیشنویس را بخوانید، .خاک رس است

 به خوبی شرح داده شده؟ چه چیزی پیچیده است؟ آیا ایده ها دارای ساختاری مناسب اند؟

الت را برطرف کنید. اشتباهات را بردارید. دوباره . مشکداریدمرور  نیاز بهکه آن رسیده  ادی پیدا خواهید کرد. حاال زمانمشکالت زیبدون شک 

 .بنویسید. تمرکز شما این است که دومین پیش نویس را ساده تر، شفاف تر و مستقیم تر کنید ،آن بخش یا کل آن را اگر نیاز بود

صبر کنید و سپس دوباره آن را  وقتی دومین پیش نویس را به اتمام رساندید، آن را ذخیره کرده و کنار بگذارید. اگر ممکن است، یک روز

 بخوانید. دوباره فرض کنید که مخاطب نهایی هستید. به دنبال جمالت پیچیده بگردید، به دنبال ایده های نا واضح باشید. مشکالت را برطرف

 .کنید و دوباره آن را دوباره نویسی کنید

خیلی مهم هستند نیاز دارید که بیشتر این کار را انجام دهید. برای این گونه برای خیلی از متون دو بار ویرایش کافی است. با این حال اگر متون 

شد. از متون بهتر است که از افراد دیگر به عنوان ویراستار کمک بگیرید. ویراستار شما می تواند دوست شما، یا معلم، یا حتی یک حرفه ای با

اتی می دهد. از آنها بخواهید که هر جا که مشکل دارد را برای شما سریعاً این شخص سومین پیش نویس شما را می خواند و به شما پیشنهاد

 .دوباره نویسی کنند

همیشه نیاز نیست ولی هر گاه که توانستید این کار انجام دهید و  .کار با یک ویراستار به شما کمک می کند که بهترین متون ممکن را بنویسید

 .به پیشنهادات آنها به خوبی توجه کنید

آماده اید که چیزی که نوشتید را به انتشار برسانید. قبل از اینکه این کار انجام دهید،  د از چند بار دوباره نویسی با کمک ویراستارتان، حاالبع

 .استفاده کنید تا غلط امالیی هایی که فراموششان کردید را پیدا کنید Spell check مطمئن شوید از

 برای تمرین

 .ری محدود به ده دقیقه انجام دهید. در طول انجام این تمرین تا می توانید بدون توقف باشید و سریع بنویسیدهر روز یک تمرین نوشتا

تا واضح تر روز بعد، نوشته روز قبل خود را بخوانید. سریعاً مشکالت و غلطهایتان را شناسایی کنید. دوباره مطلب روزانه ای که نوشتید را بنویسید 

 .ر ضروری است را حذف کنیدشوند. هر چیزی که غی
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متناوب به زمان به عالوه دوباره  ،به این الگو )نوشته های محدود .روز سوم به قدم اول بروید و دوباره یک تمرین محدود به زمان انجام دهید

 .نویسی( ادامه دهید
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نباید مکالمه انگلیسی را برای تقویت مهارت آن تمرین کرد چرا: نوزدهم فصل    

ین شغل معلیم در کره، با کارمندی کار می کردم که اسم او سئو بود. سئو در بخش فروش مدرسه کار می کرد. کار او این بود که در طول اول

د والدین را راضی کند که دانش آموزان را در مدرسه ثبت نام کنند. سئو شخصی پر انرژی و با محبت بود. او نیز مصمم به پیشرفت انگلیسی خو

 .البی هم نداشتبود که وضعیت ج

بومی زبان در آنجا مشغول کار بودند، استراتژی او این بود که هر فرصتی  55از آنجایی که سئو در مدرسه زبان انگلیسی کار می کرد که بیش از 

ه ای می برد و تا دید، آنها را به گوش وقتی یکی را می .به دست آورد با ما تمرین انگلیسی کند. هر روز سئو به سراغ یکی از معلمان می رفت

می توانست با انگلیسی ناقص خود با آنها مکالمه می کرد. او همچنین به اصطالحات عالقه خاصی داشت و تمام تالش خود را می کرد در این 

 .مکالمات از آنها استفاده کند

بود، خیلی سریعا از رو به رو شدن با او در سالی که در کره بودم دفعات زیادی توسط سئو به گوشه کشیده شدم. با اینکه او شخص محترمی 

فراری شده بودم. سایر معلم ها هم این حس مشابه را داشتند. هر زمانی که سئو را می دیدیم، راهمان را کج می کردیم. هیچ کس نمیخواست 

 .که با او حرف بزند

 

کردیم چون او سعی داشت از ما به عنوان معلمان  سئو دوری میچه اتفاقی داشت رخ می داد؟ آیا ما با او بد بودیم ؟ حقیقت اینجاست که ما از 

. به جای ارتباط برقرار کردن با ما به عنوان یک دوست از ما استفاده می کرد تا انگلیسی تمرین کند. از ما می کندانگلیسی رایگان استفاده 

الحات درست استفاده می کند یا نه. درباره تلفظش کمک می خواست که اشتباهاتش را تصحیح کنیم. می خواست که تایید کنیم که او از اصط

 .خواست. مکالمه با سئو خیلی سریع حس تدریس در یک کالس انگلیسی را داشت تا بحث و گفتگو با یک دوست
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ه او سعی در استفاده صرفاً با استفاده کردن از ما برای فرصت های تمرینی اش سئو احتمال دوستی واقعی با ما را از دست داد. ما حس کردیم ک

 .دارد. مکالمات با او غیر طبیعی و رنج آور بود چرا که تمرکز او فقط زبان انگلیسی بود تا یک بحث و گفتگو واقعیاز ما 

دت به متاسفانه سئو تنها نیست. خیلی از دانش آموزان سعی در تمرین انگلیسی دارند. چون تمرکز اصلیشان تمرین است، این دانش آموزان به ش

دنبال یک شریک برای مکالمه هستند. با اصرار داشتن از دیگران برای تصحیح مشکالتشان یا گرفتن راهنمایی های انگلیسی، بیشتر این دانش 

 .آموزان بومی زبانانی که شاید دوست داشتن با آنها چت کنند را هم از خود می رهانند

به جای تمرین کردن، خیلی ساده تمرکز خود را بر روی دوست واقعی  .ی زبان ها تمرین کنیدما نباید انگلیسی را با بومبه این دلیل است که 

جوابشان گوش بودن بگذارید. ارتباط برقرار کنید، بدون تمرکز به زبان انگلیسی. عالیق خود را با آنها در میان بگذارید. از آنها سوال بپرسید و به 

 .ان دهید. به بیان دیگر با آنها همانند دوست خود که به زبان بومی شما صحبت می کند برخورد کنیدقدردانی و درک خود را به آنها نش .دهید

ای یکی از بهترین راه ها این است که افرادی را مالقات کنید که لذتی مشابه شما دارند. بطور مثال؛ اگر شما عاشق فیلم هستید، به انجمن ه

مورد عالقه خود عضو شوید. با افرادی که تفریح مشابه شما  موسیقی دانن جهانی طرفداران فیلم و در انجم آنالین مختص عاشقان فیلم بروید.

 .را دنبال می کنند ارتباط برقرار کنید

ز آنها وقتی که با آنها ارتباط برقرار می کنید درباره لذت متقابل خود صحبت کنید. هیچوقت از آنها نخواهید که انگلیسی شما را تصحیح کنند. ا

مکالمه و ند. شما با تابت انگلیسی خود معذرت نخواهید. از آنها هیچ راهنمایی ای نگیرید. آنها معلم انگلیسی شما نیستند، آنها دوستانتان هسب

 .یاد خواهید گرفت تا اینکه آنها را تبدیل به معلم خصوصی خود کنید انگلیسی بیشتر ،با آنها ارتباط داشتن

 تصحیح خطا به هر حال چیز بی خودی است

جام شده در کالیفرنیا جنوبی به این موضوع رسیدند که اصالح خطا هیچ تاثیری بر مکالمه انگلیسی ندارد. به بیان دیگر، دانش طبق تحقیقات ان

آموزانی که خطا های افعالشان صحیح شده بود هیچ پیشرفتی نداشتند و کامال شبیه به دانش آموزانی بودند که اشتباهاتشان گرفته نمی شد. 

 .ی افعال هیچ سودی نداردنتیجه: تصحیح خطا

ائه در حقیقت از بی فایده هم بی فایده تر است. تصحیح خطا باعث می شود که شما دائم به گرامر فکر کنید و ضرر ببینید. به جای تمرکز بر ار

رسید، که ما می دانیم باعث  دادن ایده های خود، شما زیاد از حد بر روی خود زبان متمرکز می شوید. با این کار معموال شما به حس نگرانی می

 کند شدن یادگیری شما و آسیب به استفاده از زبان می شود. به این دلیل است که نباید از معلم و دوست خود بخواهید که مکالمه ای شما را

و آنها را از شما دور می تصحیح کنند. این باعث اتالف وقت شما و آنها می شود. تصحیح خطا به ارتباط شما و انگلیسی زبانان آسیب می زند 

 .کند، درست همانند سئو که معلم ها را در مدرسه اذیت می کرد

با اینکه تحقیقات کامالً شفاف است، حقیقت برای بیشتر زبان آموزان تلخ است. شما هیچ سودی از لحاظ مکالمه در تصحیح خطا بدست نمی 

وت است چون که نوشتن یک روند آهسته است که می توان هوشیارانه انجام گیرد(. پس آورید ) این را در نظر داشته باشید که نوشتن کامال متفا

 به جای درخواست تصحیح خطا ها، از بقیه بخواهید که از تصحیح اشتباهات شما خوداری کنند. اگر به شخصی بابت مکالمه پول می پردازید، از

ی شدند، از آنها بخواهید که خیلی ساده، ایده مورد بحث را با انگلیسی صحیح دوباره آنها بخواهید که اشتباهاتتان را نگویند. اگر متوجه اشتباه

گیرید که  به صورت ناخودآگاه بدون فکر کردن هوشمندانه به انگلیسی یاد میدوباره گفته شده به شکل درست، ی بیان کنند. با شنیدن ایده 

 .پیشرفت کنید



117 

 

 دهید بیشتر زمان مکالمه را به گوش دادن اختصاص

وقتی که به مکالمات فکر می کنید، بیشتر زبان آموزان به مکالمه تمرکز دارند. نگران درست صحبت کردن هستند. نگران یاد آوری لغاتشان 

 .درصد انرژی خود را بر مکالمه می گذارند 05هستند. از اشتباهات می ترسند. بنا به تجربه من، بیشتر انگلیسی آموزان 

مکالمه از گوش دادن می آید نه صحبت کردن. به این فکر کنید. وقتی که شما با یک بومی زبان صحبت می کنید  ولی قدرت واقعی یک

به صورت خودکار بهترین منبع انگلیسی مکالمه ای اند. به صورت طبیعی از عبارات فرصتی بزرگ در اختیار دارید. چون آنها بومی زبان هستند، 

استفاده می کنند. اگر در هنگام مکالمه با یک بومی زبان بیشتر زمان خود را به مکالمه بپردازید این فرصت عالی را مرسوم، اصطالحات و گرامر 

لی از دست خواهید داد. وقتی که با یک بومی زبان صحبت می کنید، دقیقاً چگونه می توانید چیزی یاد بگیرید؟ احتماال کمی تمرین می کنید، و

 .گرفت چیز جدیدی یاد نخواهید

عی گوش خواهید به بیان دیگر وقتی که به یک بومی زبان گوش می دهید شما ثروتی بزرگ از یادگیری به دست می آورید. به تلفظ بومی واق

 .نی است که شما گوش می دهیداصطالحات جدید یاد خواهید گرفت. در حقیقت، بیشتر منفعت ناشی از زما ،کلمات جدید ،داد. عبارات طبیعی

خبر خوبی است، چون بیشتر مردم عاشق حرف زدن هستند. نیازی نیست از صحبت با بومی زبان ها بترسید چرا که بسیار ساده است. تنها چیزی 

ید. از عالیق و خانواده آنها بپرسکه نیاز دارید این است که از آنها سوالهای زیاد بپرسید. از زندگیشان بپرسید. درباره کار یا مدرسه بپرسید، از 

 .از تجربیات گذشته آنها بپرسید د.تفریحاتشان بپرسی

سپس گوش بدهید. با دقت گوش دهید. وقتی در حال صحبت هستند به چشمانشان و سایر قسمت های صورتشان توجه کنید. سعی کنید تا 

 .آنها برای شفاف شدن موضوع بیشتر سوال کنید ممکن است حرفایشان را متوجه شوید. اگر چیزی متوجه نشدید ازکه جایی 

وقتی هدف شما بیشتر گوش دادن باشد تا صحبت کردن، بیشتر انگلیسی یاد خواهید گرفت و همچنین دوستی بهتر خواهید شد. همه افرادی که 

م باشید. نیازی نیست که برای خوب گوش می دهند را دوست دارند. منفعتی که از گوش دادن به شما می رسد این است که می توانید آرا

 .مکالمه حس فشار داشته باشید. با چند سوال ساده تمام بحث و گفتگویی که نیاز دارید را درک خواهید کرد

 گویی داستان های کوتاهباز 

ه مکالمه تمرین ما درباره گفت و گو های طبیعی و چگونگی رسیدن به آنها بحث کردیم. در این بخش آخر به شما آموزش می دهم که چگون

 کنید و تلفظ خود را توسعه دهید. با اینکه اکثر زمان خود را به گوش دادن اختصاص می دهید، دانش آموزان سطح پیشرفته می توانند کمی از

 .تمرین روزانه صحبت کردن منفعت ببرند

قادر به مکالمه بدون تالش اند. در این سطح  تمرین صحبت کردن فقط برای دانش آموزان سطح پیشرفته ای پیشنهاد می شود که همین حاال

 .شما قادر خواهید بود که بر روی تلفظ و سرعت مکالمه خود کار کنید

از همان داستان هایی که در قانون همانطور که از اسم آن پیداست،  .یکی از راه های ساده برای تمرین مکالمه بازگویی داستان های کوتاه است

د استفاده می کنید: گوش بدهید و به سواالت داستان های کوتاه پاسخ دهید. به گوش دادن به داستان های کوتاه هر روز هفتم به آن اشاره ش
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جواب ها ادامه می دهید. سپس این گام بعدی را اضافه می کنید. بعد اینکه گوش دادن به داستان تمام شد فایل صوتی ادامه دهید. به فریاد زدن 

 .جلوی آیینه بایستید، خود را به حالت قله احساسی برسانید بپرید، فریاد بزنید، لبخند بزنید و پر انرژی شویدرا متوقف کنید. 

بازگو کنید. سعی در دقیق گفتن داستان، کلمه به کلمه نکنید. سعی  ،که تازه شنیدید را وقتی که احساس عالی بودن کردید، داستان کوتاهی

کنید. به جای آن سعی کنید تا جایی که ممکن است سریعاٌ داستان را با کلمات خودتان بگویید. حتی اگر می نکنید که کلمه به کلمه را حفظ 

 .خواهید می توانید داستان را تغییر دهید

ه بگویید. این مهم ترین نکته این است که این کار را سریعاً انجام دهید. تالش کنید سریع باشد؛ با صدایی بلند و پر انرژی داستان را جلوی آیین

تان را فقط چند دقیقه وقت شما را می گیرد. وقتی که تمام شد، استراحتی کوتاه کنید و دوباره این روند را پیش بگیرید. سعی کنید دفعه بعد داس

 .سریع تر از قبل بگویید

فعال کنید. با سریع حرف زدن، مجبورید  هدف از سریع تعریف کردن داستان این است که قسمت انالیز کننده مغز ) سمت چپ مغز( خود را غیر

 که طبیعی و به صورت حسی حرف بزنید. اگر این کار را روزانه انجام دهید، روان شدن شما در مکالمه قوت می گیرد. بدون هیچ تالشی سریعتر

 تلفظا آماده گام آخر هستید : صحبت خواهید کرد. انگلیسی آسان تر و آسان تر به بیرون از دهانتان جاری خواهد شد. در این مرحله شم

 

 بازگویی تلفظ

می توانید از همان تکنیک برای را توضیح دادم و به شما روشی آموزش دادم که تلفظ خود را بهتر کنید.  تکنیک فیلمدر ابتدای این درس، 

 .ستفاده کنیدبازگویی داستان های کوتاه ا
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ساده شد،  ابتدا، مراحلی که در پاراگراف قبلی بیان شد را تکرار کنید. چند بار سعی کنید سریع داستان را تعریف کنید، وقتی که این کار برای شما

 .حاال نوبت کار بر روی تلفظ است

پخش است به دقت گوش دهید. به خصوص به ریتم و آوا یک جمله از داستان کوتاه را بگذارید و فایل را متوقف کنید. وقتی که جمله در حال 

و کی  تمرکز کنید. به توقف های گوینده توجه کنید. به باال رفتن و پایین آمدن صدای گوینده توجه کنید. به اینکه کی صدای او بلند تر می شود

 .صدای او نرم تر، توجه کنید

ی کنید. دوباره، تصور کنید که بازیگری هستید که می خواهید صدای گوینده را دقیقاً سپس جمله مشابه را بگویید و صدای گوینده را دقیقاً کپ

از صدایشان استفاده کنید. از احساساتشان استفاده کنید. حتی از صورت و بدنشان آنگونه که تصور می کنید هستند استفاده کنید. سعی  .کپی کند

 .کنید وقتی که صحبت می کنید همانند آن شخص شوید

ید که س جمله بعدی را شروع کرده و فایل را متوقف کنید، تمام روند را تکرار کنید. این روش را تا اتمام داستان کوتاه ادامه دهید. مطمئن شوسپ

 .دقیقاً سواالت و جواب ها را هم تقلید کنید

مکالمه خود را به سطحی پیشرفته و ر این فصل بهتر است از گوینده ای استفاده کنید که دوستش دارید. با استفاده از این روش گفته شده د

 .تقریباً به سطح بومی زبانان می رسانید
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: انگلیسی زبان تجارت بین المللی02فصل   

بودم. شرکت ما نیاز به گرافیست برای وب سایتمان داشت، در نتیجه من در این  چند سال قبل مشغول مرور درخواست های تجاری دریافت شده

هر درخواست شامل پیشنهاداتی برای پروژه  .درخواست دریافت کردیم 55در انجمن کارکنان مستقل جهانی ایجاد کردم. ما بیش از  رابطه پستی

 .ما بود

وقتی که پیشنهادات را مرور می کردم متوجه ملیت های مختلف گرافیست ها شدم. یک کمپانی از آرژانتین، یک هنرمند از مجارستان. یک 

 .از ژاپن، یک آلمانی و مالزیایی و چندین درخواست دیگر از آمریکا و کانادا وجود داشت پیشنهاد دهنده

این افراد همگی در بازار جهانی آنالین شرکت داشتند. سپس  .همانطورکه به درخواست ها نگاه می کردم محو در مثال جهانی بودن شده بودم

بازار از زبان انگلیسی استفاده می کردند. همه پیشنهادات به انگلیسی نوشته شده متوجه چیزی مشخص شدم که آنها همگی برای شرکت در این 

ابت بود. بنابراین هنرمندان نه تنها در توانایی هنری خود در حال رقابت بودند بلکه بر روی معرفی مهارت هایشان به انگلیسی نیز در حال رق

 .بودند

ه این دلیل است که مدارس در سراسر جهان کالس های انگلیسی برگزار می کنند. مهارت واضح است انگلیسی زبان تجارت بین المللی است. ب

زبان انگلیسی یک مزیت رقابتی برای شخصی است که آن مهارت را دارا باشد. انگلیسی جهان را برای کمپانی و هنرمندان مستقل باز می کند. 

 .اد جهانی قرار می دهدندانستن انگلیسی فرصت ها را بسته و شما را در مضیقه اقتص

 

 این ها حقیقت هستند چه برایتان خوشایند باشد چه نا خوشایند. حقیقت واضح این است که انگلیسی در اقتصاد جهانی در حال رشد است. بیشتر

به زبان اصلی خود  شغل ها، در بیشتر کشورها نیازمند مهارت گفتاری انگلیسی هستند. بعضی از شرکت ها به طور مثال راکوتن، انگلیسی را

 .تبدیل کرده اند
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را برای شرکت اینترنتی خود ایجاد کرد. آقای میکیتانی می  "فقط انگلیسی"موسس و گرداننده شرکت راکوتن، هیروشی میکیتانی سیاست 

ج از کشور جلوگیری می گوید: یکی از چیز هایی که موسسات ژاپنی را از رقابت جهانی عقب نگه داشته، ندانستن زبان است که از رقابت خار

 .نداشتن مهارت انگلیسی، شرکت های ژاپنی را از داشتن استعداد جهانی و حفظ کارکنان غیر ژاپنی محدود می کند ،کند. او همچنین گفته

یل ها، درخواستها با این سیاست جدید تمام کارکنان نیاز به استفاده از انگلیسی در ارتباطات شرکتی که شامل قرار های کاری، سخنرانی ها، ایم

 .دارند. شرکت از کارکنان خود انتظار دارد که به شدت دنبال یادگیری انگلیسی به شکل فعال و مستقل باشند مواردو سایر 

با اینکه این روند در ژاپن در حال پیشرفت است، خیلی از دیگر شرکت های بین المللی در حال افزایش دادن نیاز های خود برای انگلیسی 

هستند. هر چه این روند پیش برود نیاز به انگلیسی  "فقط انگلیسی"ند. خیلی شرکت های دیگر همانند راکوتن در حال ساختن سیاست هست

 .تجاری افزایش می یابد

 .با افزایش این روند در دنیای تجارت راه فراری از انگلیسی وجود نخواهد داشت

 هنوز بحث اصلی انگلیسی است

های شغلی زیادی ایجاد می کند. به همین دلیل کالس های انگلیسی تجاری متنوع، مدارس، کتاب های درسی و  انگلیسی تجاری فرصت

یس دروس مختلفی چاپ و ایجاد شده اند تا این نیاز را برطرف سازند. هیچ تعجبی وجود ندارد که بیشتر این منابع از روشهای مشابه قدیمی تدر

 .استفاده می کنند انگلیسی برای آموزش انگلیسی تجاری

 انگلیسی تجاری، با این حال جدا از انگلیسی عمومی نیست. خوشبختانه بیشتر انگلیسی استفاده شده در انگلیسی تجاری مشابه انگلیسی مرسوم

 .در سایر موقعیت ها است. در تجارت، شما همان واژگان مرسوم، اصطالحات و گرامر همیشگی را خواهید یافت

ی تجاری، واژگان مربوط به موضوع خاص تجاری است. این واژگان به دو بخش تقسیم می شوند: قواعد کلی تجاری و بخش مجزای انگلیس

 .اصطالحات تخصصی

آن ها عبارات مرسومی اند که معموال در قرار های کاری،  .قواعد کلی تجاری آنهایی هستند که در سراسر دنیای تجارت استفاده می شود

 .بسیار ساده است Effortless Englishی ها استفاده می شوند. یادگیری این قواعد با استفاده از روش درخواست ها و سخنران

 راه ساده برای یادگیری انگلیسی تجاری 

 Effortlessیادگیری انگلیسی تجاری مستلزم گلچین کردن منابع واقعی مربوط به موضوع تجارت است. به بیان دیگر شما از روش 

English می کنید استفاده. 

قرار  خود را تغییر می دهید. خود را در شرایط قله احساسی اعتقادات محدود کننده .اول شما به سوخت یعنی روانشناسی زبان متمرکز می شوید

گیرید،  استفاده می کنید. بیشتر زمان خود را صرف گوش دادن می کنید، عمیق یاد می Effortless Englishقانون  7می دهید. سپس از 

اب های گرامری و درسی را حذف می کنید. به داستان های کوتاه و دیدگاه گوش می دهید که مربوط به موضوع تجارت باشند و از واژگان کت

 .تجاری استفاده کنند
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ری برای گوش دادن های اضافی به منابع واقعی تجاری که عبارت اند از پادکست های تجاری، خبرنامه های تجاری و کتاب های صوتی تجا

 .گوش می دهید. وقتی ممکن بود هم متن و هم صوت را به همراه خود داشته باشید و همزمان بخوانید و گوش دهید

ب درست همانند کاری که با انگلیسی عمومی خود کردید، منابعی را انتخاب کنید که برای شما جالب هستند. اگر فروشنده اید، موادی را انتخا

 .د. اگر زمینه کاری شما مالی است، تمرکز خود را به فایل های صوتی و متون مربوط به مواد مالی بگذاریدکنید که مربوط به فروش باشن

 .را در مواد تجاری دنبال کنید Effortless Englishکار خاصی برای انجام دادن ندارید فقط سیستم 

 

 اصطالحات تجاری را در آخر یاد بگیرید. 

خطاب می شوند. بطور مثال حسابداران  "Jargon"ات تخصصی زیادی هستند. این کلمات تخصصیبعضی از بخش های تجارت شامل کلم

 .حجم عظیمی از قواعد حسابداری دارند که به شکل گسترده در کارشان استفاده می کنند. این واژگان تخصصی برای حسابداران حیاتی است

تجاری است که شما یاد خواهید گرفت. قبل از یادگیری اصطالحات تجاری  با اینکه الزم است، اصطالحات تخصصی آخرین نوع از انگلیسی

شما باید به انگلیسی تجاری ای که عمومیت دارد متمرکز شود. به عبارات تجاری مرسوم با گوش دادن و خواندن منابع انگلیسی واقعی مسلط 

 .جاری تخصصی باشیداین کار را انجام دادید باید نگران اصطالحات تشوید. فقط زمانی که 

عبارات تخصصی مربوط به زمینه خود را همانند انگلیسی تجاری عمومی یاد بگیرید. وقتی که آماده شدید، موادی که گوش واضح است که باید 

 .می دادید و می خواندید را تغییر دهید. مواد واقعی ای را جمع آوری کنید که مختص زمینه شما باشند
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که مفید باشند. به جای تمرکز بر یادگیری انگلیسی، متمرکز بر یادگیری بیشتر در زمینه کاری خود از طریق منابع انگلیسی منابعی را بیابید 

 .علم، آگاهی و مهارتهای خود را با این منابع پیشرفت دهید و خود به خود انگلیسی تجاری را همزمان یاد بگیرید .شوید
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 انگلیسی داشته باشیم زبانای عالی به  : چگونه سخنرانی02فصل 

اولین همایش سی نفره خود بودم. قلبم سریع می زد. نفسم باال نمی آمد. کله بدنم وحشت زده بود. به دستانم کنار سکو ایستاده بودم و منتظر 

چیز را فراموش کنم و آنجا ثابت  نگاه کردم و متوجه شدم می لرزند. سعی کردم آنها را کنترل کنم، ولی موفق نشدم. به خودم گفتم نکند همه

 بایستم؟

را شنیدم که به مردم معرفی می شد. بر روی سکو رفتم. مردم تشویقم کردند ولی نمی توانستم صدایشان را بشنوم. سرم را  مناگهان، اسم خود

 .دست داده بودم باال گرفتم و به آنها از چشمان ریز شده خودم نگاه کردم. نگاهم تنگ بود و دید پیرامونی خود را از

ضعیف و گرفته( شده بود. چشمانم را به دیوار پشتی اتاق )تا شروع به صحبت کردم، حس کردم که گلویم خشک شده است. صدایم عجیب 

 6قط دوختم و پشت هم کلمات را به بیرون ریختم. هدفم این بود که تا می توانم سریع حرفم را بزنم و از سکو فرار کنم. با اینکه سخنرانی ف

 .دقیقه بود حس کردم ساعت ها گذشته است

 .وقتی که تمام شد، سریعاً از سکو به پایین آمدم و نشستم. هنوز دستانم بدون اینکه بتوانم کنترلشان کنم می لرزیدند

. این تجربه دلهره آور چندین فعالیت دیگر همانند سخنرانی عمومی دلهره آورند. سخنرانی شناخته شده ترین تجربه دلهره آور میان مردم است

 .وقتی که شما بومی زبان نباشید سختر هم می شود

وقتی که بترسید، هم عکس العمل روانی و هم بدنی دارید. عکس العمل های بدنی مشخصاً کنترلشان سخت است. وقتی که می ترسید بدنتان 

 .ا برای جنگ یا پریدن از جایتان آماده می کندآدرنالین ترشح می کند. این هورمون در خون شما جریان پیدا می کند و شما ر

عکس العمل های ناشی از آدرنالین همیشگی و قابل پیش بینی می باشند مانند عرق کردن، تپش قلب، نفس نفس زدن، گرفتگی عضله، 

 .لرزیدن، شکم درد، تنگی مردمک چشم و از دست دادن کنترل عضالت

مردم آهسته رفتن زمان را  سریع استمی کند. احساستان نسبت به زمان تغییر می کند. با اینکه فعالیت آدرنالین از لحاظ روانی نیز تغییر ایجاد 

تجربه می کنند. آدرنالین، بد تر از همه برای سخنرانان موجب کاهش سرعت فعالیت مغز می شود. فعالیت های مغز به سوی قسمت های ساده 

است که شما می توانید با یک شخص عالی صحبت کنید ولی رو به روی گروهی از مردم در سخنرانی تقال  و احساسی می رود. این دلیل آن

 .می کنید. مغزتان در آن زمان خوب کار نمی کند

 .مشخصاً بهترین چالش در سخنرانی عمومی مقابله با فعالیت های ناشی از ترس است

 موفقیت را تشکیل می دهد %08روانشناسی 

هزار نفر در اتاق بغلی را بشنوم. موسیقی راک با صدای بلند پخش می شد. وقتی مجری من را معرفی کرد یک انرژی  6صدای  می توانستم

 .مضاعفی ایجاد شد

تا همکاری داشته باشم، من انرژیم و مهارتم را برای  هستم امن اینج "م و خندیدم. فریاد زدمپشت صحنه هیجانم باال رفت، پریدم، فریاد زد

 "!!!مردم ارائه خواهم داد، من آماده ام تا موفق شوم ، بله، بله، بله کمک به
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دند. به سمت در رفتم و زیر چشمی نگاهی به مردم انداختم. آنها بر روی پاهایشان ایستاده بودند، تشویق می کردند. و سپس نامم را فریاد می ز

مردم به فریاد زدن نامم ادامه  .بدنم ورود کرد. پریدم و بر روی سکو رفتم ای جی هوگ!!! انبوهی از انرژی در !!!ای جی هوگ!!! ای جی هوگ

 .دادند

هزار نفر ایستاده بودم حسی به نام ترس نداشتم. نفس هایم عمیق، بدنم آرام بود. حس عظیمی از شوق داشتم. به جای  6وقتی که رو به روی 

 .نگرانی اینبار مشتاق بودم

کل تغییر کرده بود. قبل از هر سخنرانی، حاال حس قدرت می کنم که تلفیقی از اعتماد بنفس، هیجان و شوق  تجربه ام با سخنرانی عمومی به

 .است. چگونه این تغییر عظیم را ساختم؟ من با چند تکنیک خیلی ساده و هزاران بار تمرین کردن این کار را عملی کردم

ادم را انجام دهید. مهم نیست که چقدر از سخنرانی انگلیسی می ترسید، با تمرین خبر خوب این است که شما می توانید کاری که من انجام د

 .می توانید هر گاه که اقدام به سخنرانی عمومی کردید حس قدرت و آرامش داشته باشیداین تکنیک های ساده 

وقتی که ترس از  .دانید که چگونه صحبت کنید حاال مییا بیشتر از موفقیت سخنرانی عمومی را تشکیل می دهد.  %05حس قدرت و آرامش 

  .سخنرانی عمومی را از بین بردید، دیگر مشکلی با سخنرانی های بزرگ انگلیسی نخواهید داشت

 شود داده اعتماد بنفس باید تمرین

الی برسید. که انجام آن نیازمند اعتماد بنفس تصادفی به دست نمی آید، برای غلبه بر ترس از سخنرانی عمومی باید به تسلط احساسی در رده ع

 .بهترین سخنرانان به شکل منظم تمرین می کنند .تمرین است

شما از تکنیکی ساده برای موفقیت در سخنرانی عمومی استفاده خواهید کرد. این تکنیک طوری طراحی شده که عکس العمل های ناشی از 
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 .با اعتماد بنفس جا به جا کندترس را گرفته و 

این تکنیک را قبل از روی سکو رفتن صد ها بار رای موفقیت قبل از یک سخنرانی نیاز به تمرین زیاد این تکنیک دارید. به صورت ایده آل ب

  .انجام می دهید. این کار را قبل از تمام سخنرانی ها انجام خواهید داد

 نمی توانید از ترس عبور کنید بلکه باید آن را تبدیل کنید.

شی ه آدرنالین بسیار قوی است، وقتی که آزاد شود تقریبا کنار آمدن با آن غیر ممکن است. نمی توانید با آن مقابله کنید. در حقیقت هر تالبازد

 .که انجام می دهید آن را بدتر از اینی که هست می کند

همین ماجرا برای تپش قلب، تنگی  .ن آنها غیر ممکن استبطور مثال، اگر دستانتان قبل از سخنرانی شروع به لرزیدن کنند، تقریباً متوقف کرد

ه و نفس، گرفتگی عضله و... مشابه است. وقتی این عکس العمل ها شروع شوند دیگر نمی توان با آنها مقابله کرد. آدرنالین در خونتان آزاد شد

ون در تغییرشان ناتوانید، نا امید خواهید شد. وقتی متوجه می بدنتان نسبت به آن واکنش نشان می دهد. اگر سعی در مقابله با آنها داشته باشید چ

 .شوید که قادر به کنترل نیستید ترس شما دو برابر شده و عالئم آن بدتر می شود

را به یاد وقتی آدرنالین آزاد شود، فقط یک انتخاب دارید و آن این است که انرژی ناشی از آدرنالین را به چیزی مثبت تغییر دهید. هدف آدرنالین 

آورید، این هورمون شما را برای جنگ و هیجان آماده می کند. که این یعنی شما می توانید از هیجان ناشی از آدرنالین برای ساختن روحیه 

 .جنگندگی استفاده کنید. این روشی است که من ترسم را برای سخنرانی عمومی به هیجان تغییر دادم

. عکس العمل های بدنی در ترس و تبدیل می کنیدسخنرانی محرک و با اعتماد بنفس به ه با آن، خود را با استفاده از انرژی به جای مقابل

هیجان تقریباً یکسان هستند. وقتی که شما هیجان زده اید ضربان قلبتان باال می رود، نفس کشیدنتان تند می شود، عضالتتان منقبض می 

ید و دستانتان بلرزد. به بیان دیگر بدنتان عکس العمل مشابه با ترس دارد. پس چه شوند. وقتی که به شدت هیجان زده اید ممکن است عرق کن

 چیزی ترس را از هیجان جدا می سازد؟

افکار و احساساتی است که شما به عکس العمل فیزیکی خود ربط می دهید که آنان تعیین کننده تجربه ترس یا هیجان می باشند. با ارتباط 

 .احساسات فیزیکی خود می توانید خود را تمرین دهید که به جای ترس، احساس هیجان و قدرت داشته باشیددادن تجربه های مثبت به 

 چگونه ترس را به قدرت تبدیل کنیم

 .ما دوباره به تکنیک آنکراژ برای برنامه نویسی مغزمان باز خواهیم گشت ولی این بار برای اعتماد بنفس در سخنرانی عمومی

ایجاد کردن عکس العمل های ناشی از ترس است. شما می خواهید که قلبتان سریع بزند. می خواهید که تنفستان سریع تر اولین گام دوباره 

در ابتدا این کتاب خواهید که عضالتتان منقبض شوند. آسان ترین راه برای ایجاد این عکس العمل ها استفاده از تمرین قله احساسی  شود. می

 .است

انرژی زا و مورد عالقه خود را بگذارید. وقتی که به آهنگ گوش می دهید، شروع به پریدن، و حرکت دادن بدنتان کنید. کم کم، باالتر و  آهنگ

ادامه  به این کار "آره...آره...آره... " سریع تر بپرید. بر روی صورتتان لبخندی بزرگ بیاورید. ژشتی قدرتمند با دستانتان ایجاد کنید، فریاد بزنید

 .دهید تا قلبتان شروع به سریع زدن کند و نفستان سنگین شود

 اگر کل .آهنگ را قطع کنید، همزمان که نفستان سنگین است شروع به سخنرانی درباره موضوعتان کنید. درباره ایده اصلی خود حرف بزنید

ید. از کنج اتاق به کنج دیگری بروید. از ژست های قوی برای بیان سخنرانی را آماده کرده اید کل آن را بیان کنید. همزمان بدنتان را حرکت ده

 .حرفتان استفاده کنید و به لبخند زدن ادامه دهید

چون نفس کم آورده اید در ابتدا به نظر سخت می آید. قلبتان سریع می زند و فکر کردن به موضوع را برای شما سخت می کند. خوب است. به 
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 .خود را ارائه دهید. وقتی که سخنرانی تمام شد، موسیقی را دوباره بگذارید و کله تکنیک را دوباره پیاده سازید لبخند زدن ادامه و بهترین

 .بار در روز استفاده کنید. هر روز، سعی کنید قبل از شروع سخنرانی قلبتان سریع تر از قبل بزند 4از این تمرین حداقل 

ا آنکراژی مثبت می سازید. با گذاشتن موسیقی ای که عاشق آن هستید و پریدن و خوش گذراندن، این تمرین چندین بازده مهم دارد، اوالً شم

 احساساتی قوی ایجاد می کنید. با حسی عالی داشتن حاال سخنرانی را شروع می کنید. با تکرار این عمل، این احساسات عالی با عمل سخنرانی

 .خود به خود احساس هیجان خواهید داشت ادغام می شود. سر انجام با فکر کردن به سخنرانی

. بیشتر مردم رو به رو شویداز قبیل: تپش قلب شدید، تنفس سریع، عرق کردن و... با عالئم نگرانی که این تمرین شما را آماده می کند 

آماده طوفان قبل سخنرانی واقعی نخواهند بود. با  سخنرانی را در وضعیتی آرام تمرین می کنند. چون در شرایطی آرام این کار را انجام داده اند

 تمرین کردن در شرایطی که قلب و تنفستان سریع است ذهن را طوری تمرین می دهید که با این عکس العمل ها کنار بیاید. در روز سخنرانی از

از این انرژی ایجاد شده برای ساختن احساسات این عالئم ترسی نخواهید داشت چرا که برای شما آشنا و عادی خواهند بود. به جای ترس، 

 .مثبت و عملیات قوی استفاده خواهید کرد

 این تفاوت میان آموزش و تمرین است. آنهایی که تمرین انجام می دهند فقط سخنرانی خود را مرور می کنند ولی آنهایی که بدن را آموزش می

کامال خود را برای برای سخنرانی واقعی دوباره سازی کنند. با آموزش دادن به بدن،  دهند سعی می کنند که احساسات و شرایط فیزیکی خود را

 .همه چیز آماده می سازید

 تکنیک تسلط بر احساسات را هر روز انجام دهید.

مرین را صد ها بار انجام می قبل از هر سخنرانی این تساختن شرایطی عالی نیازمند زمان است. انجام چندین بار کافی نیست. به صورت ایده آل 

 .آماده سازی و آموزش شما را به بهترین سخنران تبدیل می کند .دهید

ناشی از سخنرانی عمومی نیاز به تمرین روزانه دارید. این آسان نیست ولی به شدت پر بازده  شما برای تسلط و پیشرفت در جلوگیری از ترس

می کند. وقتی در جمعی صحبت می کنید قادرید که با ده ها، صد ها یا  بازرو به روی شما است. تسلط بر سخنرانی عمومی هزاران فرصت را 

 .وقتی تاثیر زیاد شود موقعیت شغلی شما نیاز افزایش می یابدو  تاثیرتان زیاد می شود .هزاران نفر به صورت همزمان نزدیک شوید
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 می دهد متصلجهان  : انگلیس شما را به00فصل 

 

خوانید فکر کنید. شاید به دلیل ارتباط داشتن و متصل شدن با دیگران است. مکالمه انگلیسی یعنی متصل شدن. این ا انگلیسی میبه اینکه چر

خواهیم که با  هدف مکالمه انگلیسی است که با مردم دنیا ارتباط داشته باشید. ما می خواهیم که شخصا و احساسی ارتباط برقرار کنیم. می

خواهیم که با  ری ها و خریدارانمان ارتباط برقرار کنیم. می خواهیم که با حرفه ای ها رابطه متقابل داشته باشیم. میشرکای تجاری، مشت

  .دوستان جدیدی آشنا شویم

 

ر نیز در آن نیاز به جامعه ای برای استفاده از انگلیسی دارید. به عنوان یک زبان آموز، عضویت در اجتماعی که زبان آموزان دیگخیلی خالصه 

تان مفید است. دوستان، خانواده شما یک گروه متقابل هستند. اگر در کالس انگلیسی عضویت پیدا کنید  هستند بسیار برای تمرین و پیشرفت

هم کالسی های شما یک گروه متقابل دیگر هستند. وقتی که در یک اجتماع آنالین از انگلیسی آموزان عضو می شوید، اشخاص داخل آن یک 

 .روه متقابل می شوندگ

یک گروه های متقابل بر روی اعضا خود تاثیر می گذارند. به عنوان یک گروه، اعضا ارزش ها و اخالقیاتی را ترویج و به اشتراک می گذرانند. 

د سازنده نتایج مثبت یا گروه به صورت کلی یک استاندارد مشخص دارد و هر عضو از این گروه تابع آن استاندارد هستند. تاثیر این گروه می توان

 .منفی باشد
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بر  یک گروه متقابل منفی گروهی است که عموماً دارای استاندارد های سطح پایین باشد. این گروه ها در وهله اول دارای مشخصه انتقاد، تمرکز

د و آنان را از هدفشان دلسرد و دور خطا ها، شکایات و حتی توهین به هم گروهیشان هستند. این گروه ها معموال عضو ها را به پایین می کشن

 .وجود دارند ،می کنند. متاسفانه این گروه ها معموال در مدارس و به صورت آنالین که مرسوم ترین جوامع برای یادگیری انگلیسی هستند

افکار مثبتی که برای شما جالب و می خواهید به گروهی ملحق شوید که شما را تشویق کند و شما گروهی می خواهید که شما را به باال بکشند. 

گروهی می خواهید که وقتی کم آوردید شما را به سمت جلو هل دهند و وقتی که موفق شدید برای شما شما سرگرم کننده است را جال بخشد. 

 .جشن بگیرند

به اشتراک می گذارند تاثیر بزرگی که هایی گروه های متقابل سازنده شیب های مثبت یا منفی اند. که با فعل و انفعاالت، استاندارد ها و ارزش 

د. در شما ایجاد می کنند. شرکت در گروه های متقابل منفی سرانجام اعتماد بنفس شما را از بین خواهد برد، مهم نیست که چقدر شما قوی باشی

گ کسب کنید حتی اگر احساس نا برعکس در گروه متقابل مثبت به شما قدرت می دهند که پیشرفت کنید، رشد داشته باشید و موفقیتی بزر

 .امیدی داشته باشید

با دقت انتخاب کنید. وقتی کالس یا جامعه انگلیسی ای را انتخاب می کنید، کامال تحقیق کنید. به ارتباط میان اعضا دقت کنید. وقتی که 

ند آیا باقی اعضا او را تشویق و کمک عضوی موفق شد آیا همگی جشن می گیرند یا حسودی می کنند؟ وقتی عضوی برای پیشرفت تقال می ک

 می کنند یا به او محل نمی گذارند؟

با این که خیلی روشن به نظر می آید، خیلی از دانش آموزان هدف اصلی ای که یاد می گیرند را فراموش می کنند. در کالس های مکالمات 

به عنوان یک دانش آموز، بسیار نگران این ساده است. بعد از مدتی تمرکز بر امتحانات، کتاب های درسی، نمرات و سطوح بسیار  انگلیسی سنتی

 .اندازه گیری های مصنوعی می شوید که هدف اصلی خود را از یادگیری انگلیسی فراموش می کنید

 می خواهید؟در عمیق ترین سطح، مکالمات انگلیسی برای ارتباطات بین المللی است. چه نوع افراد را در جامعه انگلیسی زبان خود 

که با یکی از اهداف ادامه دار من، ساختن جامعه بین المللی با استفاده از همایش ها، دوره ها و گروه های آنالین است. من از مردم می خواهم 

ید این کار را انجام می توانیکی از راه هایی که  .روش های مفهوم بخش و مثبت با هم ارتباط برقرار کنند و به این ارتباط داشتن ادامه دهند

یسی دهید استفاده از انجمن و باشگاه ماست. آنها طوری طراحی شده اند که به شما اجازه دهند با سایر دانش آموزانی که در حال یادگیری انگل

 .هستند ارتباط برقرار کنید و از آنها سوال بپرسید

ید که چرا انگلیسی می خوانید. نمرات، امتحانات، نگرانی از اشتباهات یا همچنین از شما می خواهم که همیشه این را در ذهن خود داشته باش

د پر شوق اینکه دیگران درباره شما چه فکری می کنند را فراموش کنید. فقط بر روی ارتباط داشتن با افراد مثبت فکر کنید. دور خود را پر از افرا

 .و پر انگیزه که عاشق انگلیسی صحبت کردن هستند، کنید

هیجان زده خواهید شد. اشتیاق واگیر دار است، همانطور که منفی گرایی واگیر دار است. با دقت چه بیشتر خود را درگیر این افراد کنید بیشتر هر 

 .گروه متقابل خود را انتخاب کنید
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 اجتماع پر اهمیت است 

شوید که پر از دانش آموزان مشتاق باشد. به این دلیل است که هر چیزی که یاد می گیرید، مخصوصاً انگلیسی، مهم است که درگیر اجتماعی 

 مردم به مدرسه رفتن ادامه می دهند حتی با اینکه می دانند روش های مدارس فاجعه است. مردم یک اجتماع می خواهند. می خواهند با دیگران

 .دینده انگیزه آنها برای ادامه باشباشند. به دنبال یک اجتماعی هستند که افزا

خیلی فرا تر از دوره های عالی  Effortless English . نام دارد Effortless Englishبه همین دلیل است که سایت ما باشگاه 

بسیار بر روی اعضای اجتماعمان وسواس به خرج می دهیم. فقط است. باشگاه ما اجتماعی از دانش آموزان مثبت گرا و مشتاق است. در حقیقت 

 .گیزه را قبول می کنیم. دانش آموزانی که خیلی مثبت و خیلی مشتاق باشنددانش آموزان پر ان

ما باشگاهمان را خیلی با دقت تحت نظر داریم و کمترین صبر و تحمل را برای اخالقیات منفی، توهین ها یا کار های بچگانه که معموال در 

عظیمی از توهین ها و بحث و جدل ها را شاهدید. ما اجازه این کار را اینترنت دیده می شوند به خرج می دهیم. در بیشتر انجمن ها شما حجم 

 .ندارند را شدن ی شوند و دیگر اجازه دوباره عضونمی دهیم. اینگونه افراد سریعاً از باشگاهمان اخراج م

باشد. و  چالش بر انگیزتواند  بله این سیاست سخت گیرانه است ولی الزامی است . ساختن یک باشگاه جهانی برای یادگیری آنالین بسیار می

من اعتراف می کنم که عالقه ای به قبول و تحمل هر کسی ندارم. هدف من فقط ساختن یک باشگاه یادگیری انگلیسی است که شامل دانش 

است که ما آموزان مثبت باشد. من مشتاق ترین، حامی ترین، دوستانه ترین و پر انرژی ترین اعضای دنیا را می خواهم... و در حقیقت این چیزی 

 .حاال داریم
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ی اعضای باشگاه ما کامال فوق العاده اند. سطح اشتیاق و دوستی آنان به شدت عظیم است. اعضای تازه همیشه خوشحالند که در این باشگاه حام

حساس د، وقتی که او شاد عضویت پیدا کردند. ما تعداد زیادی عضو ارشد داریم که به سواالت شما پاسخ می دهند، به شما راهنمایی می کنن

 .می کنند، با موفقیتشان برای شما الهام بخش می شوند تانتشویق ،دلسردی کردید

 ، الهام پذیری(vision) مشروح دیدگاه VIPقوی تر نیز کردیم. برای ما  VIP ما این اجتماع را حتی با ایجاد یک برنامه

(Inspiration) ماندگاری ،(persistence)  پایه عضویت ماهانه که واقف ترین اعضا در آنجا به مالقات هم می است. یک سایت بر

می توانید همه چیز را پردازند... و هر ماه از من درس های جدید دریافت می کنند. تمامی درسها شامل ویدئو، فایل صوتی و متن است که 

د: استراتژی یادگیری پیشرفته، روانشناسی موفقیت و رهبری متوجه شوید. ولی مهم تر از همه، درس ها متمرکز بر سه موضوع قدرتمند هستن

 .مثبت

ما نه تنها بر انگلیسی متمرکز است بلکه بر روی یادگیری و موفقیت عمومی نیز متمرکز است. اینجا جایی است که با انگیزه ترین  VIP برنامه

رتمند و اجتماعی از بهترینه بهترین ها. آنها بهترین هستند نه به دانش آموزان ما با هم مالقات می کنند و با هم یاد می گیرند. باشگاهی قد

 .خاطر مهارت انگلیسی شان بلکه به خاطر نگرش مثبت، ماندگاری و تعلق خاطرشان در یادگیری
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  Effortless English یتر: کد و مامو02فصل  

قرار گرفته است. هدف اصلی ما این است که به شما  با اهداف، کد، ماموریت و ارزش های ما کنار هم Effortless Englishاجتماع 

 ماموریت و ارزشی عمیق تر را نیز به اشتراک می گذاریم.صحبت کنید. ما با این حال کد،  انگلیسی ،کمک کنیم با قدرت و صحیح

، و انواع مردم ساخته است. کد ، سن ها، جنسیت هادنیا ما را از اقسا نقاط شوقپر از  مثبت و این رمز، ماموریت و ارزش ها هستند که اجتماع

 منشور سه قسمتی ساده ماست.،  Effortless Englishانگلیسی 

 تمامی اعضای اجتماع ما، در کنار عضویتشان از این کد پیروی می کنند.

 :Effortless Englishکد انگلیسی 

 ما با تمام قوا پیش می رویم. .5

 ما کار درست را انجام می دهیم. .5

 ما به هم دیگر اهمیت می دهیم. .6

ما نگران عالی  یعنی ما تمام تالشمان را می کنیم تا پیشرفت کنیم ولی می دانیم که عالی شدن غیر ممکن است.ام قوا پیش می رویم ما با تم

 مرکز ما همیشه بر روی پیشرفت است نه جواب صحیح.شدن نیستیم. ما از اشتباه کردن ناراحت نمی شویم. ت

دیگر را همانند دوستان پراکنی و توهین نمی کنیم. ما هم می گوییم، نسبت به دیگر اعضا شایعهما کار درست را انجام می دهیم یعنی ما دروغ ن

 مهربان بودن و مودب بودن در اجتماعمان پیروی می کنیم. "قانون طالیی"ما از  خوب و اعضای خانواده می بینیم.

یم. بلکه دائم در حال تشویق و حمایت دیگر اعضائیم. وقتی عضوی ما به هم دیگر اهمیت می دهیم یعنی ما فقط از افکار منفی دوری نمی کن

حس بدی دارد ما او را تشویق می کنیم. وقتی عضوی دیگر به موفقیت رسید ما برایشان خوشحال می شویم، و جشن می گیریم و مخلصانه از 

 آنها تعریف می کنیم. ما همیشه به دنبال راهی هستیم که به یکدیگر کمک کنیم.

 جامعه ما ماموریتی عمیق تر را دنبال می کند. ماموریت ما: گفتاری،نار تسلط به انگلیسی در ک

 .به دنبال فرصت های جدید برای پیشرفت است 

 در میان تمام مردم دنیاست. به عمل آوردن اطمینان، سرزندگی و خوش بختی 

  است. تازیدن که قبال تجربه نکرده ایم،جسورانه به سمتی 

های جدید برای پیشرفت یعنی ما همیشه به دنبال راه های جدید برای یادگیری و پیشرفت هستیم. ما خود را وقف یادگیری  ه دنبال فرصتب

دائمی کرده ایم. همانطور که پیشرفت می کنیم، موفقیتمان را با دیگران به اشتراک می گذاریم. به دیگران کمک می کنیم که حس قوی تر 

انجام می دهیم. ما این را در خانواده خود پیاده می  Effortless Englishحالی کنند. این ها را در باشگاه بودن، پر انرژی بودن و خوش

 .داشته باشیمجسورانه با ذهنی باز در تالشیم که زندگی ای کنیم. هر جا که بتوانیم این کار را انجام می دهیم. در نهایت ما 
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ایده های جدید فکر کنیم و به جاهای مختلف مسافرت کنیم. ما نگرشی ماجراجویانه نسبت به  ما مشتاقیم تا کار های جدید امتحان کنیم، به

 زندگی داریم.

 ارزش داریم: 7این ماموریت به ارزش های اجتماع ما متصل است. ما 

ت ما همه ماموریتی مشابه داریم، ماموری Effortless English: به عنوان عضوی از اجتماع وقف ماموریتمان هستیم .5

 چیزی است که ما با هم انجام می دهیم، به عنوان یک تیم و به عنوان یک خانواده جهانی.

: اشتیاق برای موفقیت در تمام ابعاد زندگی حیاتی است. اشتیاق سازنده قله احساسی و سوخت برای موتور یادگیری ما است. اشتیاق .5

 ی کنیم.ما اگاهانه اشتیاقمان نسبت به یادگیری و زندگی را انتخاب م

: همانطور که ماموریت ما گویا است، ما وقف پیشرفت بی پایان و دائمی هستیم. ما این را می دانیم و دائمی بی وقفهپیشرفت  .6

یادگیری زندگی را سرگرم کننده تر و با لذت که که موفقیت های بزرگ نتیجه پیشرفت های کوچک و ادامه دارند. این را می دانیم 

 ادگیری تا زمانی که زنده ایم ادامه می دهیم.تر می کند و ما به ی

راک گذاشتن آن مهم تر است. در زمان پیشرفتمان بر روی افرادی که کاری مشابه با ما : موفقیت شخصی مهم و به اشتهمکاری .4

ک به دیگران انجام می دهند متمرکز هستیم. ما با موفقیت دیگران در اجتماعمان خوشحال می شویم. ما تمام تالشمان را برای کم

 به هر شکلی که می توانیم انجام می دهیم.

ما منتظر معلم ها، مدارس یا کارشناس ها نمی  .هستندمستقل  یزبان آموزان Effortless Englishاعضای : اعتماد بنفس .1

مشکالت خودمانیم.  ما منتظر دیگران نمی ایستیم مشکالتمان را تصحیح کنند. ما مسئول زندگی و ایستیم تا به ما بگویند چه کنیم.

 ما دانش آموزان فعالیم.

بیخیال آن نمی شویم. با وجود مشکالت، موفقیت بدون ماندگاری غیرممکن است. وقتی چیزی برایمان مهم است  :ماندگاری .3

 .دست بر نمی داریمما همچنان ادامه می دهیم. تا به اهدافمان نرسیم از جلو رفتن  یچالش ها، شکست های موقت

تمام اعضای باشگاه ما رهبر هستند چرا که هر کدام از آنها می توانند دیگری را تشویق و برای آنها الهام بخش  :مثبترهبری  .7

به طور مثال اینگونه رهبری می شود که به کسی نمی گوییم چه کند به جای آن تالش می کنیم تا الگویی  باشند. در اجتماع ما،

نیم تا راه را به آنها نشان دهیم. به عنوان رهبران، ما می خواهیم که دیگران را قوی تر، خوب برایشان شویم. ما سخت تالش می ک

 موفق تر و مطمئن تر کنیم.

اعتقاد من این است که همه مدارس باید با این کد، ماموریت و ارزش ها سازمان دهی شوند. اگر مدرسان، مدیران و دانش آموزان با اصول 

 از مشکالت آموزشی حل خواهند شد.باال راهنمایی شوند خیلی 

تر از سخنرانی و انضباط  فرایکی از بزرگترین مشکالت در مدارس این است که مدرسان متوجه آن نشده اند که باید برای دانش آموزانشان 

موفقیت  مسیرشان در  انکه الگو دانش آموز اندهستند آنها رهبران و مربیانی از سخنرانان  . در حقیقت معلمان بزرگ فرا تروقت بگذارند

 می شوند.

این افراد فقط مهارت بازی را آموزش نداده  به مربی مورد عالقه خود فکر کنید، کسی که به تیم خود کمک کرده بهترین را به دست آورند.

خود انگیزه و انرژی تزریق  می دانند چگونه به بازیکنان آنها روان شناس کاربردی اند. رین مربیان رهبری و الهام بخشی می کنند.اند. بهت

 آنها تیمشان را قوی تر، مطمئن تر و موفق تر می کنند. کنند.



134 

 

این دقیقاً دلیل آن است که من خودم را مربی انگلیسی می دانم تا اینکه معلم انگلیسی باشم. کلمه مربی به من یاد آوری می کند که 

باید بیشتر بخشیدن، رهبری و الهام بخشی به تیمم متمرکز شوم. به عنوان مربی  بیشتر از معلم باشم. به من یادآوری می کند که به انرژی

باید شما را قانع کنم که می توانید در انگلیسی پیشرفت  از ، انگلیسی تدریس کنم. باید به شما کمک کنم که به خود باور داشته باشید.

 کنید و در حقیقت موفق خواهید شد.

امیدوارم شما با اعتماد بنفس تر شده باشید. امیدوارم که قانع شده باشید که  ر را به شما منتقل کرده باشد.امیدوارم این کتاب همین منظو

گذشته ها گذشته است. هر چه در گذشته در انگلیسی تقال کردید کافی است،  می توانید و خواهید توانست در مکالمه انگلیسی موفق شوید.

است و شما حاال سیستمی کامال متفاوت در پیش رو دارید. امروز روز شماست. شما در مسیر بدون  روز جدید ،. امروزپاک شونداجازه دهید 

 د.هستی تالش انگلیسی صحبت کردن

 از سفر خود لذت ببرید!
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 درباره نویسنده کتاب

 

 

و  Learn Real Englishاست و شریک در مجموعه های  Effortless Englishای جی هوگ موسس و کارگردان شرکت 

Business English Conversations اینترنتی برنامه مجریو به  شده استمعلم شماره یک جهان شناخته  عنوان است. او به 

Effortless English  میلیون دانلود در سراسر جهان داشته است. او مدرک کارشناسی  45معروف است ، که مجموعه های او بیش از

TESOL  س است. ای جی در سراسر جهان همایش هایی با عنوان انگلیسی، مکالمه عمومی، تا به حال مشغول تدری 5003دارد و از سال

 روش های موثر تمرین، پیشرفت شغلی و فروش اینترنتی اجرا می کند.

 

 راه های ارتباطی با ای جی:

AJHoge.com 
twitter.com/ajhoge 
youtube.com/ajhoge  
plus.google.com/+effortlessenglishclub 
facebook.com/effortlessenglish 
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 حرف آخر

 

 .کامبیز هستم مترجم این کتاب با سالم خدمت تمامی زبان آموزان عزیز

ر سپری کردم و د (Power English)ماهه با انگلیسی قدرت  0ین کتاب موفق به یادگیری زبان شدم. یک دوره نکات در ابنده با 

 را پیشرفت دادم. نهایت لذت و سادگی انگلیسی خود

صادق اند این است که عالوه بر یادگیری زبان بر روی نکات و موفقیت زندگی  Effortless Englishدر مجموعه های  که کاتین

 .گرفتخواهید  یادنیز متمرکز هستند. شما هم زمان در کنار زبان انگلیسی، نکاتی از قبیل موفقیت، سالمتی، ورزش، روانشناسی و... را نیز 

کار کنم تا اشتباهاتی که در گذشته در من را وادار کرد که بر روی ترجمه این کتاب  Effortless Englishاستفاده از مجموعه های 

 یادگیری زبان داشتم برای دیگر زبان آموزان رخ ندهد.

ضافه کردن از تمامی دوستانی که من را در امر ترجمه این کتاب یاری کردند ممنونم. از دوست عزیزم حسین ناصری بابت کمک برای ا

 عکسها، و ویرایش دوم این اثر و همچنین از تمامی کاربران عزیز سایت زبانشناس بابت مشوق بودنشان نهایت تشکر را دارم.

 کاستی در ترجمه این کتاب موجود بود بنده را عفو کنید.واگر کمی 

است. از دوستانی که از این کتاب استفاده می کنند از آن برخالف میل بنده  مالیو هر گونه استفاده  استاین کتاب کامال رایگان 

 خواهشمندم در صورت مفید دانستن این کتاب با دوستان خود به اشتراک بگذارند تا همگی از مطالب مفید آن استفاده کنند.

 ترجمه شده است. talk.zabanshenas.comو تاالر  www.zabanshenas.comاین کتاب برای سایت 

 برای من ایمیل ارسال کنید یا در همین تاالر به من پیغام خصوصی دهیدجانب می توانید برای ارتباط داشتن با این

 mail.commkambizbkeshavarzi@gایمیل: 

 talk.zabanshenas.com/u/kambiz_mbiآدرس پروفایل زبانشناس: 

 بیان کنید. تاپیک مربوط به این کتابدر انتقاد، پیشنهاد یا نظری درباره این کتاب دارید لطفا گر ا

 برای شما در یادگیری انگلیسی آرزوی موفقیت دارم. با تشکر از شما برای خواندن این اثر

 یا حق.

http://www.zabanshenas.com/
https://talk.zabanshenas.com/
mailto:mkambizbkeshavarzi@gmail.com
https://talk.zabanshenas.com/u/kambiz_mbi
https://talk.zabanshenas.com/t/topic/3861

