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 نیست مقدمهوقت 

 مان را تیز کنیم!ِذهناینجا قرار است  کتاب مقدمه ندارد! بله!

 نیرومند جوان. داشت بریچوب که رفت پیرمردی پیش کار جهت جوانی روزی
 تبر این با توانیدمی شما گفت پیرمرد، دارم نیاز کار به من: گفت پیرمرد به

 جوان. نمایی دریافت من از سکه یک درخت هر بابت و کنی قطع ار درختان
 که فراوانی جسمی قدرت و پشتکار و تالش با او. کرد شروع و شد خوشحال

 تالشش بااینکه دوم روز پایان. کند قطع را درخت ۲۰ اول روز در توانست داشت
 همه با عدب روز اما. نماید قطع درخت 1۰ از بیشتر نتوانست بود کرده بیشتر را

 و کند قطع را درخت 5 از بیشتر نتوانست داد انجام که فراوانی بدنی تالش
: گفت و رفت پیرمرد نزد و شد ناامید کارش از .گردید نصیبش سکه 5 فقط
 چرا: پرسید جوان از باتجربه پیرمرد. کند کار بریچوب در ندارد قصد دیگر
. گیرممی نتیجه کمتر کنممی تالش چه هر: داد پاسخ جوان بروی؟ خواهیمی

اونقدر  :گفت جوان ؟کی بوده ایکرده تیز را تبرت آخرین باری که: گفت پیرمرد
 ما از بسیاری ...کنم تیز را تبرم بخواهم که نداشتم وقت اصالا  که مشغول بودم

 که چیزهایی !کنیم تیز را تبرمان نداریم وقت ،مؤثرو  برای یادگیری اثربخش
رسد به نظر می. است رسانده هستیم اآلن که جاییبه را ما ایمگرفته یاد اآلن تا

 و شودتیز  تبرمان باید کنیم رشد که خواهیمدر قرن بیست ویکم، اگر می
جلوتر از دیروزمان  و همیشه یک قدم بگیریم یاد اما پنهان را جدید چیزهای

 .باشیم

 یهفت راز ساده و در عین حال کاربردبا 
 تبرمان را تیز خواهیم کرد.
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 سه نصیحت استاد
مطالعه زبان انگلیسی  هید بهشتیهمزمان با قبولی در دانشگاه ش 138۰سال 

تجربه همیشه و کمدانشجوی سال اول بودم  کهشروع کردم. با توجه به این را 
ولین کاری که کردم از ا ،مگشتم تا بتوانم واقعا یاد بگیریدنبال راه خوبی م
اجازه  کردم. یک کتاب تخصصی گرفتم و شروع به خواندنکتابخانه دانشکده 

واقعا حس از اینکه کتاب به زبان اصلی در دست داشتم اعتراف بکنم  بدهید
و وردم آفقط یک کار بلد بودم اون هم لغات جدید رو در می اما خوبی داشتم

ها کارم همین بود اما پیشرفتی نداشتم، با این کشیدم و مدتخط می زیر آنها
 کشید. ساعت هم طول می 4لغات تا معانی وجود بعضی روزها پیدا کردن 

انگلیسی دستم بود یکی در حالیکه کتاب تخصصی در راهرو دانشکده روز یک 
 هنگام عبور از آنجا یه لحظه کنارم ایستاد و گفت همیشه این کتاباز اساتیدم 

اگر  نگفتایشان  مندماما عالقهگفتم نه  دستت هست آیا کالس زبان میری؟
بهت ی اصولی یادگیر  میتونید بیایید اتاق من تا کمی در مورد مایل باشی

  پذیرفتم. خوشحال شدم و و منمتوضیح بدم 

 هایمسیر دند که تا همین لحظه سرلوحه تمامکربه من ایشان نصیحتی 
باکیفیت و بهترین مصالح ساختمانی  یمفرض کن گفتن .بوده است ام یادگیری

اما هنگام ساخت اسکلتی  مگذاریزمان می کنیم،هزینه می م،کنیرا تهیه می
ساختمان  دخواهیچگونه می ،نا کنیدآن ب که این مصالح رو روی داروجود ند

دو تا  ساخته شده، در این دنیاکه هر چیز با ارزشی  سپس گفتند؟ دبسازی
پرده  پشت دوم اینکه یکو  یکی اینکه از قبل طراحی شدهویژگی داره 

متوجه  ،و خواهی بوداگر روی این دو تا کار کنی همیشه یک قدم جل داره
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 یعنی چی و ایشان گفتند پردهپشت نظور ایشان نشدم و بعد پرسیدم استادم
 و دهندهمه انجام نمیکه و چیزهایی رو ببین  یعنی کارهایی رو انجام بده

هر مهارت واقعا  خواهیمی اگرکه پرده اینست منظورم از پشتتوضیح داد 
مبانی آن را و اول اینکه زیرساخت تا کار بکن  سهچیزی رو خوب یاد بگیری 

ر منابع را د تریندرستیعنی  دوم اینکه همیشه از سرچشمه آب بخور یاد بگیر
فراموش نکن که یادگیری باید مثل  سومو  جهت یادگیری خودت استفاده کن

 !حل شود وجودت صبحانه شکر در چای

تا همین سی را یادگیری زبان انگلی (self-study) آموزبه صورت خودبا این دید 
تری نگرش عمیق ، باشتن این کتابچه الکترونیکی هستمکه در حال نولحظه 

  .ادامه دادم

 یادگیری زبان انگلیسی بندی شدهسطح هیچ کتاب آموزشی بازمان در آن 
 .خواهد شدباعث تغییر من ن در کل کردماحساس می ،گرفتمارتباط مثبتی نمی

 د.تنهای آموزشی خوب نیسبه این معنی نیست که کتابالبته 

هیچوقت مطالعه روزانه  .سال از آن روز میگذرد 19در حال حاضر نزدیک به 
 سفری زبان انگلیسی را کنار نگذاشتم و در واقع زبان انگلیسی رو برای خودم

و شاید به  کنمتبر خودم را تیز  طول زمان سعی کردمدر  ولذت بخش کردم 
  ری هست.زندگیم جا در چطور نماکه اصال نمیدهمین دلیل باشد 

 4نزدیک به اتفاقات بسیاری افتاد تا اینکه در آموزشگاهی  مادر سفر یادگیری
هایم جهت تدریس به اساتید، . همیشه در ورکشاپمشغول تدریس شدمسال 

گیرنده بهتر یاد بگیرد کنیم آموزشگفتم  ما به عنوان کسانی که کمک میمی
 هدِف  کتاب در جهِت  ز چهارچوِب خارج ا یکیوظیفه داریم،  کنم فقط دومی فکر

الویت محور بودن نتیجه انگیزه و دیگری کالسمان را طراحی کنیم ،یادگیرندگان
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و کار خودشان را ادامه زیاد استقبال نکردند  دها متوجه شدم کهبع باشد.
  آن را رها کردم دلیل همینهدهند و بمی

 

انگیزه و حفظ که رسیدم خودم به این نتیجه  این سالهایولی امروز با تجربه 
 جز ارکان اصلی یادگیری هستند. ،و نتیجه گرفتن هدِف یادگیرندگان

 کردممقاالت علمی اساتید را ویرایش می در دانشگاه این روند ادامه داشت تا
به دانشجویان دکتری و ام، همزمان با آماده کردن پروپوزال جهت دفاع رساله

ها و و همیشه به شرکت کنندگان دوره یرندکردم بهتر یاد بگکمک میارشد 
ها فقط قبل از اینکه شروع کنید گویم که بچهنصیحت استادم را میهایم کالس

و اینکه اجازه ندهید چیزهایی را که  حتما پشت پرده یادگیری رو یاد بگیرید
   .دوست ندارید بهتون درس بدهند

 یدکتر  یمن دانشجود کردنفکر می یمهاتا اینکه بیشتر دوستان و هم اتاقی
و گرامر شاید از آنها لغات  ؛ در صورتی که اینگونه نبود هستم یسیزبان انگل

به نظر برسم کسب  اما چیزی که باعث شده بود اینگونه دانستممی یکمتر 
 مهارت در طول این سالها بود.

کردم همیشه به این فکر می و بودترین فرد زندگی ام بخش الهاماستیو جابز 
های آیفون را از گوگل دانلود کنیم، بعدها متوجه نیم اپلیکیشناتوچرا ما نمیکه 

محصوالت برای افراد اینکار را  سازی کردنشدم به خاطر امنیت و سفارشی
ای طراحی شده که ما باید از مسیر گونه. چون باور دارم مغز ما بهدهدانجام می

مین ه به د یه تجدید نظر کنمیادگیری لذت ببریم و هر جا که لذتی نیست بای
زبان انگلیسی را برای خودم مهارت دلیل همیشه دوست داشتم یادگیری 

بدون شناخت کافی ها که دیگری کنم و برخالف اغلب آموزش شخصی سازی
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خودم برای  ،بهم آموزش بده از من یکسری مطالب را به صورت یکطرفه فقط
 .مطالب آموزشی استفاده کنماز  گاهانهآ  مسیر یادگیریم را طراحی کنم و

و در  دگذرم میانوزده سال از تجربه یادگیری زبان انگلیسیکه نزدیک به  مروزا
داشتم بابت اینکه دوست  و ماهشد های زبان آشنامسیر با انواع آموزشاین 

ودم به خ خت خودم و نیازهایم مسیر یادگیرم را طراحی کنمبا توجه به شنا
آیا کسی که  کنم کهفکر میخصوص وقتی به این سوال به م! هحق مید کامالا 
آید مدرس آن حیطه به حساب می الزاماا خوبی در یک آزمون گرفته است  نمره

 ؟یا خیر

در مورد  رندگانیگ ادی یکتاب مشخص است رازها نیهمانطور که از عنوان ا
لمللی اهای بینبه آزمون ماا او الز کند یم انیرا ب یسیزبان انگل مهارتکسب 

باوجود داشتن نمرات باال  انیاز دانشجو یار یبس میدر کالسها .ارتباطی ندارد
خارج از کشور با استادی  ایمیل از طریق توانستند یمتداول نم یدر آزمون ها

خودشان را پرزنت کنند فقط  ندخواستمییا هنگامی که  ارتباط مؤثر بگیرند
 که کردندیستفاده ما I am fromو  …my name isاز قبیل  ایت کلیشهاعبار

شخصی که مهارت کسب  سطح یک یادگیری کتابی است و رسدنظر میبه
 .کندتر خودش را پرزنت میایتر و حرفهای شایستهه گونهکرده باشد ب

 

 

 
 

ی قبل از  شروع حتما پشت پردهت، برای کسب مهار
یادگیری رو یاد بگیرید و اجازه ندهید چیزهایی را که 

دوست ندارید و حس خوبی بهتون نمیدهد را به 
   بدهند. آموزششما 
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 خورد؟این مطالب به درد چه کسانی نمی
د. افرادی که دنبال باید اذعان کنم که این مطالب مخاطبین خاص خود را دار

باور دارند پشت  هستند، افرادی کهسازنده و باورهای غیریادگیری یک شبه 
، متمرکز است ش هوشمندانه وتالبه جز هر چیزی  ،پرده یادگیری مهارت

و انرژی خودشان ده بهینه از زمان کسانی که در قید و بند خاصی برای استفا
کنند، استفاده می !نمداین را میا یافرادی که همیشه از سه کلمهنیستند، 

و کسانی که وقت  راه و شفاف دیدن مسیر ندارند یافرادی که نیازی به نقشه
به مطالب این کتابچه نیازی پیدا نخواهند کرد. البته  تیز کنند ندارند تبر خود را

تش را کسانی اما اهمی وارد ارائه شده خالی از لطف نیستخواندن و دانستن م
یک زمون بلکه بصورت گذراندن یک آاز  زبان را فراترکه  د کرددرک خواهن
که در تمامی مراحل زندگی از آن به عنوان ابزار استفاده خواهند  بینندمهارت می

 و همچنینبینند یادگیری زبان را یک پنجره رو به شکوفایی می ، کسانی کهکرد
 .اندهنتیجه دلخواه نگرفتو اند های زیادی کردهکسانی که تالش
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 گیریم؟دنیای امروز اغلب چگونه زبان انگلیسی را یاد می در 
اید مقاالت دنیا و مطالب در مورد پرواز با فضاپیما را خوانده فرض کنید تمام

توانید با یک فضاپیما یا میاید آهای زیادی در این مورد تماشا کردهو فیلم
 پرواز کنید؟

های مجازی مختلف از قبیل تلگرام و بکه، با وجود شدر عصر تکنولوژیه امروز
توانیم به اینستاگرام هر روزه با تلفن همراه به سادگی در کسری از ثانیه می

 ای دسترسی داشته باشیم.دانش و اطالعات زبانی گسترده

 چکرا آوریم و اینستاگرام خود در اغلب مواقع، گوشی خود را بیرون می
دن دالر و افزایش قیمت پراید و شیوع مجدد ی از گران شخبر  کنیم احتماالا می

بینیم و پیامی از سازمان یونسکو مبنی بر کرونا تا ورود به بورس را می
 احتماالا  م که چقدر زیباست ویکنخوانیم و احساس میمی ۲1سوادان قرن بی

بینیم تحت این عنوان که از این به کنیم؛ بعد از آن پستی میآن را ذخیره می
  I am fromد ییونگ ردیگ یا in my opinion  بگوییدI think به جای بعد شما 

م خاک ییواینکه چطوری به انگلیسی بگو یا  I was born به جای اون بگویید 
، جعبه الیتنر و از این قبیل 8یادگیری لغت به شیوه تیک همچنین تو سرت! 

 .یماکه یاد گرفته تصورمانبه 

شویم صفات تفصیلی آشنا می کاربرد باکنیم ا باز میها ریکی از کانال در تلگرام
ساخت  یو برا است و در نقش صفت تفضیلی داشتیم قطعاا  moreکه هر جا 

ذخیره  save messageو این پیام را در قسمت مینکیاستفاده م er آن از
 کنیم. می
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 سیانگلی زبانمهارت یم اههمه دانشی که بدست آوردرود بعد اینانتظار می
 افتد.در عمل اتفاقی نمیاما  ،را یاد بگیریم

 

آن را بمباران  شوک آینده الوین تافلر در کتاب این همان چیزی است که
ای گونهبه مغز انسانمکانیزم نامد. می over load informationاطالعاتی یا 

بندی نشده دچار در برابر حجم بسیار زیادی از اطالعات دسته است که
فراوانی  شود.گیری میحسی تصمیمو به نوعی باعث بی شدهسردرگمی 

ها باعث اضطراب اطالعاتی یا اطالعات و نبود نظم منطقی بین آن
information anxiety ی به درجه نامطلوب وریدر این حالت بهره و شودمی

و غیر سازمان  بودن به دلیل نامنظمرا این نوع یادگیری انگلیسی  رسد.می
زمان خواهد اتالف یافته بودن آن، که در نهایت برای اغلب افراد فقط باعث 

 نامم.می زرد یادگیرِی بود 

 امبه تجربه شخصی با توجه کهاز زندگی واقعی هستند  یهایها مثالهمه این
 زین یاصل ریکنند بلکه دانشجو را از مسیزبان نم یر یادگیبه  ینه تنها کمک

 کنند!می آمادهبرای یاد نگرفتن مهارت زبان انگلیسی و  سازندیمنحرف م

 

 

 

 

از دید یک یادگیرنده موفق، انتخاب منابع محدود بهعنوان طالی 24 عیار 
.است و هزار بار تمرین کردن آن کلید موفقیت  

بمباران اطالعاتی و دریافت دانش نامنظم و غیرسازمان یافته 
کند.ای یاد نگرفتن مهارت زبان انگلیسی آماده مییادگیرنده را بر  
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بمباران  دانندای مییادگیرندگان حرفه
 کند!اطالعاتی تبرشان را ُکند می

 

بمباران اطالعاتی ناشی از خطرناکترین مانع یادگیری   

 خطر توهم یادگیری  است که تصور میکنیم یاد گرفتهایم

 

رفع عطش در زیر قطرات باران در بیابان اطالعات غیر یادگیری زرد مانند انتظار 
 بندی شده است.دسته

برای یادگیری و زمان خود ارزش قائل شوید و اجازه ندهید مطالبی که به 
هدف مهارت زبان انگلیسی شما ربطی ندارد ذهن شما را با بمباران اطالعاتی 

زمان شما محدود  دیگویجابز ماستیو که  همانطور .کنند فلج یادگیریدچار 
 است و آن را با زندگی کردن با نظرات دیگری هدر ندهید.

 

 کنند وزرد، مطالب سبز را انتخاب می یادگیریجای ه ب ایحرفهیادگیرندگان 
 گیرند.یاد می سازمان یافته
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تشخیص را  دانشو  مهارتتفاوت  با دید عقابی اییادگیرندگان حرفه .1
 دهندمی

های تمامی کتاب وشرکت کنید  رانندگیدر آزمون عملی  است ارقرتصور کنید 
بیند ها را میو در منزل همه آن کنیدتهیه میرا رانندگی یادگیری بر بازار مبنی 

د؟ یا ماشین رانندگی کنبد یتوانآیا می مدتیاز بعد  د.یگیر یاد میمیخوانید و 
یا شنیده ندگی کردن واقع شما دانش بسیاری در مورد رانخیر. در  احتماالا 

 اید.رانندگی را کسب نکرده اما مهارت ایددیده

 

 

 

 

الکترونیکی  کتابموضوع این  یند یادگیری است اماآهر چند دانش شروع فر
به عبارتی  ببرم. بکارام هکه یاد گرفترا یعنی من بتوانم چیزی  مهارت است!

ر دارم دنیای امروز باو .توانمدانم و مهارت یعنی من مییعنی من میدانش 
بیش از اینکه به دانش نیاز داشته باشد به مهارت نیاز دارد و دلیل آن کامال 

باور ندارید در گوکل جستجو کنید انواع دانش و اطالعات اگر مشهود است 
 ت در زبان انگلیسی سرچ کنید.انواع اصطالحامثال  کنید.میزبانی را دریافت 

 

 

 

رسد انش است و به نظر میسطح اول یادگیری بخاطرسپاری و د 
اغلب اساساا از یادگیری انتظاری بیشتر از بخاطرسپاری و دانش 

 نداریم!
 

دانند زبان انگلیسی از جنس مهارت است نه یادگیرندگان موفق می
 دانش
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متوجه  هایمها و کالسدر دورهلب اغ پرتکرارترین موردی کهبا این دید، 
)سطح  دانش زبان انگلیسی  ارایدشدم این بود که آموزش گیرندگان اغلب می

 بدلیل اینکه اساساا  .بودهنوز تبدیل به مهارت نشده بودند که اول یادگیری( 
بدون ساختاربندی  در عصر تکنولوژی به صورت نامنظم یک سری دانِش  هک

اطالعات  کهشود کنیم؛ در این حالت گفته میذب میو ته ندارند ج که سررا 
یم ابتدا به بندکار نمیه آن دانش را بچون و  ایمیا دیده و دانش را شنیده
 . شودفراموش می و بعددرآمده حالت غیر فعال 

 در یک قالب سادهکلمات زبان انگلیسی را  ر،برای دید بهتاجازه بدهید 
 م یکنبندی تقسیم

 .میدانیآن را م یو نه معن میادهینه شن م،یادهینه دکه کلماتی  :کلمات سخت.1
گاهی اوقات این کلمات سخت از لغات تخصصی و یا شاید پرکاربرد باشند ولی 

ی هنگامی که داشتم کتابپیش  لاس دنچمثال  ایم.ها را یاد نگرفتهما هنوز آن
استفاده با  و برای من سخت Sanguineکلمه کردم به زبان اصلی مطالعه می را

 .شدم بینخوشیعنی  آن معنی متوجه از دیکشنری

خود جهت انتقال  نوشتاریو  قسمت گفتاریدر : کلماتی که ما کلمات فعال.2
را تقریبا به معنای تعریف کردن  defineکلمه مثال  .کنیماستفاده میپیام 

 کنیم.استفاده می

دانیم اما در معنی آن را می عموالکلماتی هستند که م :فعالغیر لماتک.3
در  کنیم.استفاده نمی نوشتاری و گفتاریمانند زبانی خودمان  یهاخروجی

مثال . هستندفعال کلمات سخت و فعال بیشتر اغلب موارد دامنه کلمات غیر
 eTrit, eRattlesnakای کلمه حال حاضردر منبرای 
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Loquacious, Lethargic کنماده نمیدانم اما استفو ... است یعنی فقط می 

 

 

های مجازی و مجراهای آموزشی مشابه با آن مواجه در شبکه معموالا چیزی که 
 بهگیرد. بخاطر سپردن قرار میدانستن و ، دانشهستیم همگی در سطح 

کنیم بلکه به مین دلیل است که نه تنها اغلب تغییر دلخواه را مشاهده نمیه
یک میلیمتر! که  مانند اقیانوسی به عمق فعال ما اضافه خواهد شد.دانش غیر

 شود.با تابش یک خورشید بخار میاحتماال 

زبان  هایها و آموزشگاهآموزشاینگونه یکی از اشتباهات رسد که به نظر می
ای ه را به واژهای غیرفعال هبه جای اینکه به ما کمک کند تا واژه ست که:ا این

ما را تشویق به یادگیری کلمات سطح سخت  ،تبدیل کنیم قابل استفادهفعال و 
برای مثال هر کس زمانی برای یادگیری زبان انگلیسی احتماالا مدتی  .کنندمی

. است Abandonرا مطالعه کرده است. نخستین کلمه این کتاب  5۰4 کتاب
مندان که مطالعه این کتاب را آغاز شاید برای بسیاری از دانشجویان و عالقه

این . های مشابه آن در گروه کلمات سخت قرار بگیردکنند، این کلمه یا واژهمی
 دانیم،ها را میندر حالی است که صدها کلمه دیگر وجود دارد که ما معنای آ

 .نداریمرا ها در جمالت خود آن توانایی بکارگیریاما 

 

 

 

 

 هایچیزیاد نگرفتِن ت ای قرن بیست و یکم مهاریادگیرندگان حرفه
دانند می اند. یعنی دقیقاا ضروری را بخوبی فرا گرفتهارزش و غیربی

یاد گرفت. نبایدچه چیزی را   
 

توانیم پرواز کنیم و به مقصد برسیم.نمی غیر فعال با کلمات   
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 هایآزمون رغم تالش و مطالعه فراوان و کسب نمرات باال دریعلدر نهایت،  
ی کنیم که از بر زبان آوردن دقیق و راحت و سادهاحساس میمختلف 
 .اتوانیمها و مفاهیمی که در ذهن داریم، نخواسته

 

 

 

 

 

 
 

 از مقصد دارند درک شفاهیای یادگیرندگان حرفه. 2
از شما  مسابقهاید و قبل از تصور کنید که در یک مسابقه تیراندازی شرکت کرده

و تیراندازی کنید، چقدر  چشمانتان را با یک دستمال سیاه ببندندبخواهند که 
های طریق شبکه یادگیری نامنظم ازباور دارم که احتمال دارد به هدف بزنید؟ 

 گذارد.میمال سیاه را روی چشمانتان دست ،تانمرتبط با هدفغیر مجازی
نند که ادمی واضح از هدف و مسیر دارند ودقیق و درک  موفقیادگیرندگان 

 چگونهاز همه  یاد بگیرند، و مهمتر چگونهچیزی را یاد بگیرند، چه  است قرار
 .ل کنندآنها را به مهارت تبدییادگیری  از بعد

 

 

 

به چه  از لحاظ مهارت زبان انگلیسیاست ابتدا پایان را ببینید که قرار 
شما را به شخصی تبدیل شوید و بعد در روز کارهایی را انجام دهید که 

 .تر کندنی نزدیکتصویر پایا
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خواهد زبان می های سوال کنید که برای چاگر از یک یادگیرنده حرفه برای مثال
 «!شودقوی  زبانم خواهممی»که شنید د؟ به ندرت خواهید انگلیسی یاد بگیر

خواهم نحوه ویرایش خواهم آیلس بگیرم هم میبه ندرت خواهد گفت هم می
 احتماالا ست دارم سخنرانی کنم! اما مقاالت علمی را یاد بگیرم و هم دوکردن 

استاندارد  کامالا  رفتم یبه مصاحبه شغل یخواهم وقتیم  دقیقاا  خواهد گفت:
نه مناسبی برای را متقاعد کنم که من گزی گرمصاحبه ایکنم و  سخنرانی

های تخصصی فقط دوست دارم کتابیا خواهد گفت من  .استخدامی هستم
 متوجه شدیدنطوری که اپس هم بخوانم و بفهمم! وانم رواندانشگاهیم را بت

شروع یک یادگیری اگر بپذیریم است. و لمس کردن قابل دیدن  انتها کامالا 
دانستن  به ناکجاباد خواهیم رسید. احتماالا  نباشد،  حواضاگر مقصد  است سفر

های ما در نتیجه گام کند ورا روشن می رویم وضعیت کنونی مااینکه کجا می
 در مسیر درست خواهد بود.

 

  

 

 

 

 

 هستند. مهارت فراشناختی یای دارایادگیرندگان حرفه .3
ها به خصوص یادگیری به یادگیری مهارتنگرشم  ،م این کلمهمفهو باآشنایی 

 .دادتغییر  شگرفیبه طرز  زبان انگلیسی
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 .ایمبا مفهوم این کلمه آشنا شده نگلیسیاآموزش زبان  طول درندرت به
یعنی  .هارت کسب کردن چطور مساده یعنی کسِب مهارِت  به زبان فراشناخت

 ییک یادگیرندهم. یرا اندازه بگیریم و ارزیابی کن میزان پیشرفت خود بتوانیم
ته گرف یا از طریق آموزش یاد ای بخوبی مهارت فراشناخت را یا غریزیحرفه

در یک  یاسازی کنیم برای یادگیری یک لغت باید تصویر یمبدان اینکهاست. 
 ،کندجمله یاد بگیریم، یک مهارت است اما اینکه بدانیم حافظه چگونه کار می

اینکه سبک یادگیری خودمان را بیابیم و ببینیم  یک مهارت فراشناختی است.
 دهد مهارت فراشناختی است.جواب می چه چیزی برای ما اصطالحاا  واقعاا 

نیاز  به عنوان پیش تراز اول دنیاهای دانشگاهبسیاری در  فراشناخت مهارت
ما نباید نگران باشیم چون  البته .شودداده میآموزش هر مهارتی یادگیری 

گیری خبر خوب اینکه قابل یاد ،سیستم آموزشی به ما آموزش نداده است
از آن  مفهوم فراشناخت آشنا شدید واما به نظر من وقتی که با این  است.

واهید کرد. مثل های زیادی را بابت یادگیری پرداخت خهزینه نکردید،استفاده 
 .زمان و انرژی

 

 

 

فنجان چای در حال نوشیدن یک کنار پنجره  ،زمستان شبتصور کنید یک 
. بریدکند و شما لذت میوع به باریدن میبسیار مالیمی شر هستید که برف

دانشگاه  هابه دلیل مسدودی جاده کندهنگامی که صبح اخبار پخش می
 شود! تعطیل است لذت شما دو چندان می

مهارِت چطور مهارت کسب کردن  فراشناخت به زبانی ساده  یعنی کسِب 
 .است
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ها شد. بارید صبح باعث بسته شدن جادهشب طول که در  آرام و مالیمی برف
و این هد بود گیری یک شبه نخواداند که مسیر یادای مییک یادگیرنده حرفه
اما مسیر ! برف سر ظهر بوده و سریع آب خواهد شد نوع یادگیری مانند

ام آرام در طول یک زمان خاصی است مانند بارش برف مالیم آر واقعی یادگیری
 است. و تیز کردن تبر مهارت فراشناخت بارز این مصداق

 

 

 

م یکه یاد گرفت ی رام و دانش زبان انگلیسیکنم چکار مییدار  م دقیقاا ینابداینکه 
شاید اغراق . استفراشناخت  نوع دیگری از میکجا و چطوری استفاده کنرا 

اغلب اما  ه بلد هستیدکلم 1۲۰۰در دانشگاه حداقل  د که بگویم همهنباش
بود! یا برایتان  دعاجز خواهی دها استفاده کنیاز آند خواهیهنگامی که می

 اما احساس کردید که دایری دیدههای زبان اصلی بسیاکه فیلمپیش آمده 
  .ه استبهبود پیدا نکرد خواستید،طوری که می نآ مهارت شنیداریتان

 

 

 

در کسری از سازنده و بدون نتیجه رهای غیرباوای از کنار یادگیرندگان حرفه
مندان به زبان انگلیسی در عامل با دانشجویان و عالقهدر ت گذرند.ثانیه می

ترین که مهم ها شدمباورهای غیرسازنده مشترک بین آن متوجه هایمکالس
 ند از:ااین باورها عبارت

آن  و بر مبنای دانیمکارکرد حافظه و مغز انسان را می فراشناخت یعنی
 م.ینه آنطوری که خودمان دوست دار  گیرمیاد می

 همین االن اقدام کنید

 :و اینجا یادداشت کنیدبا توجه به موارد باال، جاهایی که تالش کردید و نتیجه نگرفتید کجا بوده 

.............................................................................................................................  

..................................................................................................................  
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 م.زبان انگلیسی را خوب یاد بگیر متواننمیآموز به صورت خود 
  دارم. باتجربهنیاز به استاد  ادگیری حتماا ی شروعبرای 
  یاد بگیرم.باید  ُکدینگبه روش  الزاماا واژهای زبان را 
 است. خواندن لغات و گرامر ترتیب بهخواندن همان  اصولی 
 باشم گرامر را مسلطباید  ای خوب صحبت کردنبر. 
  مدار پارتنرنیاز به یک  ماا حتبرای صحبت کردن. 
  مداشته باش ی و تلفظ عالیید لهجهبابرای صحبت کردن. 
 توانند زبان انگلیسی را یاد بگیرندمی یک برنامه منسجمافراد با  همه. 
 موفق خواهم شد و تالش یادز با مطالعه  فقط. 
  میدهمافزایش دایره واژگان را  در مرحله اول صرفاا 
  زندگی کرد کشور مقصدبرای یادگیری زبان انگلیسی باید در. 
  یاد گرفت!  کودکزبان انگلیسی را باید مانند 
 توان زبان انگلیسی را فراگرفتمی زبان سساتؤماز طریق  فقط.  

 

 

 

 

بهای یادگیری مهارت زبان انگلیسی را  روزانهی اهیادگیرندگان حرف .4
 کنند پرداخت می

زبان انگلیسی چیزی نیست که بدست مهارت موفقیت در یادگیری  کنمفکر می
پرداخت اجاره بهای باید جزئی از زندگی روزانه شما باشد و مستلزم آورده شود 

 همین االن اقدام کنید

:ای دیگری دارید و اینجا یادداشت کنیدبا خودتان فکر کنید و ببینید چه باورهای غیر سازنده  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  
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 این است که منظورم روزانه،بهای اجاره گویم می یوقتروزانه در زندگی است! 
 حاضرید چقدر زمان و انرژی برای یادگیری مهارت زبان انگلیسی بگذارید؟

این سوال را از یکی دوستان نزدیک خودم پرسیدم که برای فرصت مطالعاتی 
ساعت مطالعه  7تا  6حداقل روزی  دکرد، پاسخ دادناقدام میمقطع دکتری 

کنیم پر از اتفاقات نیایی زندگی میبا توجه به اینکه ما در د. خواهم کرد
ها، از دست دادن عزیزان و مترقبه مانند شیوع کرونا، تغییر تاریخ آزمونغیر

و از همه مهمتر تغییرات احساسی که در طول روز  شغل ،متاهلی ،مریضی
یکی  احتماالا در نظر گرفته شود.  از عواملی است که باید حتماا  کنیم،تجربه می

واقع بینانه نبودن پاسخ دهند، سیاری بعد از یک هفته ادامه نمیاز دالیلی که ب
بین باشیم و پاسخ اگر بخواهیم واقع .به این سوال بسیار کلیدی و ساده است

 ۲تا  1بین زمان  رسد برای میانگین افراد احتماالا به نظر می، یمهدرست بد
 6 روزیبا نکه گفتن ای رسد،به نظر می این دیدبا اهد بود. خو متمرکزساعت 

 به تجدید نظر دارد.زبان را جمع کرد! نیاز  توانمی ساعت مطالعه

 

 

 

 
 

را تشخیص  ُرم ترین! در آموزش زبان انگلیسیای َسندیادگیرندگان حرفه.5
 .دهندمی

یادگیری زبان  مهارتهمانطوری که از عنوان کتاب پیداست سعی شده در مورد 
نه فقط  استمستلزم تغییر دیدگاه به مهارت یادگیری که انگلیسی بنویسم 

 همین االن اقدام کنید

چقدر  اگر قراره یادگیری زبان انگلیسی رو شروع کنید که  خودتان فکر کنیدبا توجه به موارد باال، با 
:و اینجا یادداشت کنیدزمان خواهید گذاشت   

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

file:///C:/Users/Mehrdad/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.Tadrisemoaser.com


 مهارت زبان انگلیسی موفق هفت راز یادگیرندگان  

 

22 

www.Tadrisemoaser.com 

اوقات  از برای شما پیش آمده که خیلی احتماالا . برای یک آزمون آماده شدن
های اید و کتاببسیاری از تبلیغات تجاری دارای اشتیاق کاذب شده توسط

ای را خریدید و باز هم بعد از آن آموزشی منابع زبان انگلیسی یا یک دوره
اید که کم کم به این نتیجه رسیده اید. واتفاقی نیافتاده است و دلسرد شده

ها بسیاری از آن ت.ناامیدی شما شده اس باعثو همین  است ایراد از خودتان
 . کنندرا تیز نمی تاناما تبر کنندرا داغ می هشتگ #ترین اصطالحاا 

ترین هستند. ترین، بهترین، اولین، پرفروشمرجعکلماتی مانند  عنوان مثالبه
ها نتیجه ترین آیا آموزش گیرنده از ام بوده اینست کهکه همیشه دغدغهی سوال

کسی که بیش از ده سال است به افراد کمک  عنواناند؟ بهگرفته ادلخواه ر
باور داشته اگر کنم که بگیرند، فکر می کنم مهارت زبان انگلیسی را بهتر یادمی

 ی یادگیریی یک فرآیند هوشمندانهکه یادگیری مهارت زبان انگلیس باشیم
، مهارت  از قبیل نتیجه یهایباید واژه ،استگیری اثربخش، بکارگیری و نتیجه

اربردن و از این قسم بیشتر مطرح شود )منظورم از ترین این است که و بک
و بعد آن مجدد به  شد باعث ایجاد مهارت و نتیجه گرفتن، نخواهند لزوماا 

البته باید در نظر گرفت این شیوه  .(کالس یا آموزشی نیاز پیدا خواهیم کرد
تواند پاسخگو باشد این به معنی جامعیت این موزش برای افراد خاصی میآ

 برداشت نخواهد بود.
 

باعث  و باشد یک دستورالعمل کاربردی دغدغه شدهارائه  بینیم کهمیکمتر 
پیشرفت و تغییر قابل  ندرتبه. شودافراد  زمان و هزینه در جوئیصرفه
بینش یادگیری  ر دیده شده کهکمت !شودگیری بعد از آموزش را داغ میاندازه

  داغ شود! ،آموزش ازبعد  های الزم در مواقع ضرورِی و استراتژی
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در مورد خودتان به انگلیسی گیرید که شما یاد میکنید  برای مثال فرض
اینکه شرایط شما تغییر کند  . اما به محضکنید و خوشحال هستید صحبت

یعنی اگر قرار باشد خودتان در یک  .استراتژی الزم را برای ارائه خود ندارید
ایمیل معرفی کنید یا به جهت مصاحبه شغلی معرفی کنید آیا در هر شرایطی 

 توانید از پس اینکار بر بیایید؟می

کار ما را راه بیاندازد اما هیچگاه باعث رشد و  "ترین"شاید سندرم  به نظرم
برای  ما را به یادگیرنده بهتری تبدیل نخواهد کرد! و ما نخواهد شد پیشرفت

مثال شما ممکن است یک دوره یک روزه گرامر شرکت کنید و در آزمون روز 
دچار  به احتمال زیاددر دانشگاه  مقاله نوشتنم هنگا بعد موفق باشید اما

. هستندبخش مد و اثررآکاها" "تریناگر فرض کنیم مشکل خواهید شد. 
زبان  هایکوچینگ یادگیری مهارتو مشاور ، دکتری یعنوان دانشجوبه

 دهند!نمی دلخواه چرا اغلب نتیجهکنم که در نهایت به این فکر می انگلیسی
شرکت زیادی های آموزشی کالس یادگیری هستم درز آنجایی که عاشق ا

دریافت  یادگیرنده بعد از که امیاد گرفته هابنابراین در یکی از این کالسکنم می
 دانش دریافتی به مهارت برای تبدیل کردن بداندباید دقیقا  ی آموزشیمحتوا

ولی در اغلب "ترین" ها اینگونه نیست. همانطور  انجام دهدباید  چه کاری را
 فکر. هارت استهدف این کتاب تیز کردن تبر جهت کسب م دانیدکه می

سندرم  از جنس ها یا کتابهاییآموزش در قرن بیست و یکم بهتر است کنممی
 .نتیجه گرفتن متمایل شوند یرو "ترین"
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 سیای زبان انگلییادگیرندگان حرفه نگرش .6
مندان به یادگیری زبان و عالقه یانگیری از دانشجوتعداد چشم کالسهایمدر 

ام که باور دارند یادگیری هر چیزی مثل زبان انگلیسی ژن و انگلیسی را دیده
در کل  است وبر زمان دیگر باور داشتند سخت و تعدادیو  دخواهاستعداد می

در اینجا نوع بینش و  مقصود ما نه شدن! بودباورهایشان از جنس بودن 
 کند و بعدابتدا تبر را تیز میای بوده که طرز نگرش یک یادگیرنده حرفه

 .رودمیکسب مهارت  بدنبال

 

 

 

 

 گیری زبان ارتباط گرفتن است چه کالمی و چه نوشتاریاولین هدف از شکل
 .سی زبان را جستجو کنیدیلهای غیرانگدر اینترنت بهترین ،اگر در این زمینه شک دارید
 .ای که از نظر بسیاری غیراستاندارد استهای جهان با لهجهکه حتی در بهترین دانشگاه

 د!ند و ارتباط بگیرند، بنویسنیتواند سخنرانی کنم
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استاد اکنون که  پرداز حوزه یادگیری و انگیزشمحقق و نظریه کارول دوئک
 ذهنیت  دو مدل نگرش یا طرز فکر تابشک در باشدنیز می دانشگاه استندفورد

 growth) ذهنیت یادگیری و رشد برابر در (fixed mindset) ثابت و مشخص
mindset ) کند.را مطرح می 

ترین حتی ساده تغییر دهد که چطورک توضیح میئاین کتاب خانم کارل دو در
تواند اثرات عمیقی در زندگی داشته باشد، یعنی میزان شکست و ها میباور

 .دارد تان یا طرز فکرتانای بستگی به طرز نگرشموفقیت شما در هر زمینه

هایی نیستند که در آن کنند،ترین نحو شروع میهمیشه افرادی که به باهوش
در کالسهایم با طرز فکرهای بسیاری آشنا  .یابندآخر به بهترین نتایج دست می

زبان ای حرفهدر جدول زیر دو نوع نگرش و ذهنیت یک یادگیرنده  شدم که
 ام.انگلیسی را نوشته

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .مان استی تفکراتایم نتیجهجهانی که ما برای خودمان ساخته
 .ییر دهیمن تغییر طرز فکرمان تغتوانیم این دنیا را بدونمی

 آلبرت انیشتین
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 )بودن(نگرش ثابت  )شدن( رشد نگرش
هوش و استعداد یادگیری زبان قابل 

 رشد و بهبوده
 ژن و استعداد یادگیری زبان ندارم

 است عالی بودنتمرکز من فقط روی  است عالی شدنتمرکز من روی 
  

های خودم رو باید دانسته برای  رشد
 ببرم زیر سوال

 کنندچیزی که بلدم درسته و بقیه اشتباه می

دگیری زبان نیاز به زمان و تالش یا
 دارد انههوشمند

با یک دوره فشرده یک ماهه کسب مهارت 
 میکنم

سبک یادگیری خودم را هنوز پیدا 
 نکردم

 یادگیری زبان برای من جواب نمیده

زنم که ارتباط بگیرم و برای حرف می
 لهجه نیاز به تالش بیشتری دارم

 ام باید عالی باشه تا حرف بزنملهجه

های من یتواالن یادگیری زبان جز اول
 نیست

 زمان کافی ندارم برای یادگیری

نتیجه  خوانم اما اصالا چند ساله دارم می رفتم اشتباهیرا مسیر  احتماالا 
 نگرفتم

م آدم موفق تا حاال گفته خودم اکد
 نم؟ادهمه چیز رو می

 دانم چطوری یاد بگیرممن خودم می

 

 

 

 

 

 

 همین االن اقدام کنید

و اینجا اید کجاها طرز فکر ثابت)تبر ُکند(داشته  خودتان فکر کنیدبا با توجه طرز فکر کارل دوئک، 
 :یادداشت کنید

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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کنند و به صورت می سازیشخصیابتدا  اییرندگان حرفهیادگ .7
 کنند.میطراحی  سبک خودشانبه مسیر را  استراتژیک

سازی شخصیزبان انگلیسی را  مهارت یادگیری ،و موفق اییادگیرندگان حرفه
طراحی  محور، اثربخش و مهارتخودشان به صورت استراتژیکبه سبک  شده
 کلمه استراتژی بکار رفته در این کتاب در موردتوضیحی  اجازه بدهید .کنندمی

به  هااستراتژی یعنی  چیدن مهرهمیدانید  احتماال نطوری کههما بدهم.
در فضای یادگیری یعنی طوری  ای که نسبت به دشمن در برتری باشیم.گونه

که در زمان کمتر  های اطالعاتی استفاده کنیمو از بسته مهره چینی کنیم
م دشمن باور دار و کسب مهارت کنیم. وری را داشته باشیمبیشترین بهره

 زردیادگیری  یافته از نوعِ مطالعات غیر سازمان یادگیری در مسیر زبان انگلیسی
آن  یی فشردهمطالعهانگلیسی است، دشمن یادگیری در کسب مهارت زبان 
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انتظار مطالعه، ماه  دواز است، دشمن یادگیری هر نوع مهارتی اینست که بعد 
 از خود داشته باشیم.  منطقیغیر 

ُمدام و  و اثربخش است ، متمرکزتمرین هوشمندانه موفقیک یادگیرنده شعار 
ای یادگیرندگان حرفه .کندخود را تیز می تبر و کارآمدهای مؤثر  با استراتژی

و  کنندمیخود را تیز اما در ادامه تبر  مانندظر استاد نمیمنت شروع برای 
فقط  اعتقاد دارم کنند.سیستم  یادگیری خود را به سبک خودشان طراحی می

هر شخص خواهد دانست از چه  سازی کردن یادگیریشخصیاز طریق 
 چگونه برود و به نتیجه برسد. ،مسیری

 

  
  
 

 

 

 !داردبروزرسانی قابلیت این کتاب 

هیچوقت دوست نداشتم  و یادگیرنده ان مدرسعنواز آنجایی که به
هر چیز  نماتومی که خواهم بود خوشحالقطعاا  یادگیری را کنار بگذارم

با شما به اشتراک  گیرم رایاد می الکترونیکی راستای این کتابکه  یجدید
 تر کنم.شما را به هدفتان نزدیکارم و بگز

 

 

ام به اندازه کارهایی که کارهایی که نکردهبه قول استیو جابز من به خیلی از 
به نظر من با  یعنی نه گفتن به هزار چیز! ،خلق کنم.ام، افتخار میکرده

          به هزار چیز دیگری که نباید سازی کردن مسیر یادگیری زبان انگلیسی شخصی
 .یاد بگیرید نه خواهید گفت
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خواندن این کتاب الکترونیکی روی رشد خودتان سرمایه گذاری  از اینکه با
این بود که بر  تیم تدریِس مؤثر کان تالشام تا حدکردید از شما تشکر میکنم. 

رای خود را ب و با این هفت راز پیدا کنید ترمسیر را راحت به شما کمک کند
 . شدو امیدوارم اینگونه شده با کنید آماده شروع یادگیری اثربخش

 ۲1در قرن  های زبان انگلیسیدر مورد مهارتبرای خواند مقاالت بیشتر 
صورت داشتن هرگونه در  .مراجعه کنید تدریِس مؤثرنید به وبسایت توامی

آمادگی کنکور دکتری یا نحوه طراحی یادگیری به سبک خودتان، مانند  سوال
مهارت سخنرانی به  ، یادگیری مهارت زبان انگلیسی کاربردی و14۰۰ارشد سال 

توانید با ایمیل می ی خودنظر و پیشنهاد سازندههمچنین  ،....زبان انگلیسی و 
mail@tadrisemoaser.com .در ارتباط باشید 

 سیستم یادگیری به جهت طراحی استراتژیک رایگانبرای دریافت مشاوره 
و  ارسال کنید ما تلگرامآدرس را به  haftrazُکد توانید می سبک زبانی خودتان

  .بعد از آن سوال خود را مطرح کنید تا بتوانیم به شما کمک کنیم

. 

 

 
 

 

 خودتان کسازی شده به سبطراحی سیستم یادگیری شخصی اب
 باشیدروز جلوتر از دییک قدم 

 مؤثرتدریِس آکادمی 
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